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NO BOLSO

Prefeitura cobra R$ 26 mil por
pavimentação na Vila Lalau

A Prefeitura de J araguá
do Sul está cobrando dos
moradores da rua Ida
Bridi, no bairro Vila )

Lalau, ,o pagamento pela
pavimentação da rua.

Os moradores alegam
que não foram consulta
dos sobre a obra feita há
mais de um ano. Eles
afirmam que a pavimen
tação foi promessa do ex
prefeito Irineu Passold,
que nega a acusação. Lili
Bruch está devendo R$
12.701,69 e diz que não
tem o dinheiro. O mo

rador que tem o menor

terreno terá que pagar.
R$ 900,00. Somada a

dívida chega a quase R$
Zómil. - PAGINA 5

FESTA ALEMÃ

Distribuição de chope. deu
largada para a Schützenfest
Começou ontem a festa dos atiradores em Jaraquá do Sul.
A comemoração, símbolo da cidade, foi aberta oficial
mente às 21 h com a sangria do primeiro barril de chope e

a busca dos Reis,Rainhas,Cavalheiros e Princesas doTiro.O
chope é exclusividade da Colônia e custa RS 3,00. Hoje se

repete a distribuição de cerveja pelas principais ruas da
cidade. Os portões do Parque abrem às 19horas e uma
hora depois começam as competições de tiro. - PAGINA 4 ,

MORADIA SIM OU NÃO?

Construtora Hexagonal lança
Residencial Mont Vermont

.

_ II PAGINA 5

Vereadores de Guaramirim
debatem sobre desarmamento
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EM CORUPÁ
INDICADOR ECONÔMICO

Organizadores esperam 35 mil

pessoas na Bananenfest
.'ii' ' ,(:,1'

• Cotação �$$ Compra
Comercial 2,290
Par?I�I() _ )14.39

2,230A IV edição da Bananenfest começa hoje e vai até domingo.
Os organizadores esperam um público de 35 mil pessoas.A
programação inclui desfile comemorativo, apresentações
artísticas, concurso de tiro ao alvo e receitas inéditas à base de
banana. A abertura oficial acontece hoje, às 20h, com a

presença .das rainhas e princesas. Às 22h terá show de rock
com bandas da região, no palco alternativo. No mesmo

horário, no pavilhão, tem início baile com a banda Califórnia,
de Toledo (PR). Os ingressos custam R$ 5,00. - PÁGINA 4

'CUB

iCotn'pr;a .

2,786 2,788
RS: 893,23 (outu!?ro)
Pontos

29.227

-Indlces

�«:)YE!�l?éi
Dow Jones 10.287

Nasdaq
W :poupiulça (%)

2.184

0,7489

Mês de Festa,
bebida gelada
e preço baixo.

Quer
mais?

Ir
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propaganda induzida
,

.

!
I

I Na gestão do ex-gover-

�ador Esperidião Amin,
qoncurso público lançado
p'ara alunos matriculados na
�ede de ensino estadual,
tinha conteúdo político

, disfarçado em exercício de
. análise sobre melhorias em

I .

escolas e outros proce-I

dimentos. Agora, o fato se

�epete. o tema, dessavez.ié
�\) descentralização admi
nistrativa implantada em

janeiro de 2003, dirigido a

alunos da pré-escola ao

. ensino médio. Entretanto, o
apelo bem produzido em

.

lido trabalho de marketing
não leva a' crer que se trata

.

de instigar positivamente os

€Cstudantes a pesquisar
assunto de ordem pe

aagógica.
2�

�. Da forma como colo-
�ado, a começar pelo tema

proposto, fica difícil não se

FRASES

pensar em propaganda
política disfarçada em tema

de ordem pedagógica às

vésperas de um ano eleitoral.
. Claro, não se pode tirar do
governo o direito legítimo
de divulgar seus atos, até

porque o procedimento é

constitucional e obrigatório.
O Executivo tem que dar

Nas regras do concurso

pode - se ler que um dos

objetivos é' divulgar no

âmbito do Estado- e, neste

caso,'nem poderia ultrapas
sar os limites do território

catarinense- a implantação
'

da gestão pública des-cen
tralizada. Como o assunto é
de total desconhecimento

....
'

O apelo de marketing produzido não

leva a crer que se trata de instigaros
I' ,

alunos sobre tema pedagógico
conta de seus atos à

população, usando dos
meios líciios disponíveis,
mas não pode fazê-lo, em
nenhuma circunstância,
caracterizando auto

promoção. Salvo outra

interpretação convincente,
é o que ocorre quando está

claro que a iniclàtiva partiu
do próprio Executivo.

dos alunos a· quem o

concurso foi aberto e, com-.

certeza, de todos os demais,
alguém há que conduzir
análise do tema para que

possam produzir opiniões.
'

E quem poderá fazê-lo

que não os' professores em

sala de aula, imaginando-se'
que tenham domínio sobre
o tema em pauta, exce-

tuando ínfima parcela de

pais e mães mais 'ou menos

informados sobre-o 'modelo
de gestão administrativa
adotado há cerca de três

anos? A proposta, por certo,
terá repercussão entre a

párcela de professores que
não alinham ao pensa
mento ideológico e o mo

delo administrativo adotado

pelo Estado. Esta posta uma
�discussão que poderia ser

evitada se o concurso, com
\ '

. caráter obrigatório; fosse

dirigido para os servidores
lotados nas secretarias

regionais de desenvolvi
mento, estes sim, com a

obrigação de recitar, de cor

e salteado e a qualquer
momento tudo aquilo que
lhes compete fazer. Estaria,
assim, sepultada a. descon

fiança de propaganda
'política disfarçada.

.8�

"Pela primeira vez na História, vimos um presidente bater boca com a CPI'�

',. Do jornalista Jorge Bastos Moreno, num debate sobre apuração da corrupção, criticando o presidente Lula, que disse que a CPI dos

r,Bingos até agora não convocou nenhum bíngueíro.

.1.

;�: Pomerode é destaque
c! em festa paulistana

Florianópolis - Numa iniciativa a ser

Imitada pelas cidades interessadas em

divulgar seu turismo, Pornerode fez
parte das atrações (foto) da '9a Brooklin

Fest, evento cultural e gastronômico
promovido pelo CLB (Clube dos Lojistas
do Brooklin) nas ruas do bairro Brooklin,
�fn São Paulo. Cerca de '00 mil pessoas
prestigiaram a festa, que tem por
objetivo difundira tradição alemã em

hornenaqern aos imigrantes fun

dadores do local. A participação
pornerodense incluiu a presença da
banda Tema Musical, Grupo Folclórico

Alpino Germânico, equipe da Secretaria
Municipal de Turismo e majestades da
Festa Pomerana, que aproveitaram para
divulgar o município e também as

e1rações da 23a Festa Pomerana. Foi a

rp:rimeira vez que Pomerode com

,pareceu ao festival, a convite dos
fpróprios promotores do evento. A

fintenção é iniciar um processo de

.�htercâmbio turístico entre à Cidade
Mais Alemã do Brasil e o bairro

paulistano. Ponto para Ivone Lemke,
chefe de Eventos da Secretaria

Municipal de Turismo. ,

I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

SÃO PAULO/DIVULGAÇÃO

Conta de luz
A .Celesc informa que a discriminação
dos tributos PIS/Pasep e Cofins ria fatura
de energia atende Orientação. do
Governo, por meio da Resolução. n° 84 de
6 de abril de 2005 da Agência Nacional
de Energia Elétrica. A mudança não traz

nenhum acréscimo no valor da conta. A
alteração é técnica, apenas mudou a

,

forma de apresentação, uma vez que
esses tributos sempre fizeram parte da

composição da fatura, mas agora
aparecem de forma diferente, ou seja,
separados. do valor de consumo. A
iniciativa objetiva tornar mais

transparente parà o consumidor os gastos
com o consumo de energia e quanto ele

paga. pelos impostos.

Piratas nos EUA
Atendendo a requerimento do senador
Leonel Pavan (eSDB), a Comissão Mista de

Inquérito da Emigração Ilegal, instalada em

junho último para apurar os crimes e delitos

penais e civis praticados com a entrada

irregular de brasileiros nos' Estados Unidos e

em outros países, está realizando desde
ontem Audiência pública em Criciúma.
Acidade é considerada como uma das

principais emissoras de brasileiros que
buscam trabalho no exterior de forma

irregular.

América
As quadrilhas de 'agenciadores são

conhecidas como "cônsules" e "coiotes"
"Cônsules" são os financiadores e chefes
das quadrilhas; os agenciadores são aqueles
que têm contato direto com os emigrantes
e os. levam àté o México e "coiotes" são
aqueles que promovem a travessia da
fronteira com às Estados Unidos.

Loteria do visto
Já a Secretaria de Articulação Nacional
informa que estão abertas as inscrições
para a Loteria de, Vistos de Diversidade
2007. Promovida pelo Departamento de
Estadó americano, oferece vistos de resi

dência permanente para cidadãos 00 mun

do inteiro. As inscrições só podem ser reali
zadas pela Internet, na página do programa
de Diversidad.e do Departamento de

Estado, http://www.dvlottery.state.gov até 4
I

de ,dezembro. As inscrições são gratuitas.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Oportunidades para a
.

juventude
J '

I

I !
!

Os resultados do Censo Esçolar
2004 revelam que aumentaram em

20% as vagas de ensino profissiona
lizante oferecidas no Brasil, desde
2002. O diagnóstico, realizado pelo
Ministério da Educação a cada dois
anos, foi tornado público esta

semana e coincidiu éom a divulgação
de outro documento importante para
a elaboração de políticas voltadas
para o jovem, o Relatório Mundial sobre a Juventude,
da Organização das Nações Unidas (ONU) ..

O relatório da ONU, baseado em dados do início da
década, ainda não reflete os números do governo Lula,
mas a análise do documento comprova que o governo
fez a opção correta quando decidiu ampliar os

investimentos em educação e reestruturar as escolas
técnicas, sucateadas na era FHC. Em Jaraguá do Sul há

.

um exemplo muito claro da política de abandono do
ensino público praticada pelo PSDB ao longo de oito

anos de governo. Enquanto destinournais de R$ 1 milhão
�

\. �

para a construção do_centro politécnico, uma escola em J

que os alunos pagam para estudar, o tucanato deixou o )

Cefet (antiga Escola Técnica Federal) à míngua, numa J
clara demonstração de que a prioridade dó PSDB nunca '�
foi o ensino público e gratuito.

'
,

Mas o governo Lula parou esse processo de
sucateamento, que culminaria com a privatização das.

instituições públicas. E está fazendo a sua lição de casa, t

com uma política de expansão do ensino superior, criando .Il

novas universidades federais e campus de extensão,"
reestruturando os Cefets e escolas técnicas d!:.. todo'o �,
país e ampliando os investimentos na educação básica, [:

por meio do FUndo da Educação Básica (Fundeb), que I

vai permitir a aplicação de R$ 4,3 bilhões anuais no setor, ;

em recursos daUnião, propiciando a inclusão dos jovens,
que hoje não chegam ao ensino médio. '.
A faltade oportunidade para estudar e trabalhar são 1

alguns dosmotivos que tomam o tráfico e a prostituição ,

caminhos tão sedutores para a juventude brasileira. O ;
relatório das NaçõesUnidas orienta os países em,

desenvolvimento a preparai os jovens para omercado de .

trabalho e a conciliar o aprendizado escolar com o não-r

escolar. É justamente esseo objetivo de programas corno
o Primeiro Emprego e o Escola de Fábrica, que visam a!
qualificação e a iniciação dos jovens no mercado de
trabalho.

Graças a uma parceria entre a Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) e o lvÍinistérioda Educação, Jaraguá do
Sul está entre os primeiros municípios do Brasil que:
participam do projeto Escola de Fábrica, uma iniciativa
quevai preparar jovens carentes domunicípio e propiciar �
o primeiro emprego. Já for�m selecionados 40 jovens que fi

compõem as duas primeiras turmas do curso de formação)
técnic�-profissio�al emComércio, Compra e Venda. Cada�
aluno receberá doMEC uma bolsa-auxílio de R$ 150,00,

J

durante seis meses, participando de aulas práticas, de �
formação profissional e de cidadania.

Esse tipo de parceria social promove mudanças]
estruturais no sistema e dá uma perspectiva de futuro"

para a juventude, ao mesmo tempo em que possibilita
que a iniciativa privada faça sua parte. E com,
responsabilidade social, todos ganham. Os jovens ganham:
apoio e capacitação profissional. O comércio ganhamão- �

.

de-obra qualificada. O país ganha em todos os aspectos
porque, possibilitando o tão sonhado primeiro emprego,
garante cidadania. Temos convicção de que em pouco
tempo esse projeto vai se tomar ummodelo para todo o

Brasil, porque os jovens precisam apenas de,
oportunidade.

o deputado estadual Dionei Wa.lterda Silva escreve às

sextas nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



POL ICA I 3 t.SEXTA-FEIRA,7 de outubro de 2005

MOSAICO
!� Palhaçada 1
10 entra e sai do dentista Alfredo
Guenther como titular da Secretaria de
Saúde já se assemelha a comédias de
picadeiro de circo, onde um palhaço
[se destaca dos demais justamente porI

Iser o alvo das chacotas. O quadro
lrnostra a quantas anda o comando no

Iprimeiro escalão do prefeito Moacir

lB�rtoldi (PL), onde até subalterno

lempoleirado em confortável cadeira,
fruto de canetada de cunho político,
se arvora como porta-voz de quem
deveria chamar o profissional e demiti
lo formalmente, 'já que o nomeou.

�Assim é
Aliás, está claro no mapa da reforma
administrativa aprovada pela Câmara de
Vereadores onde 'o Executivo tem

maioria, que não poucas mudanças de
nomenclatura renomeando antigas
secretarias, com a inclusão de diretorias

autônomas, servem apenas para
acomodar interesses políticos explí
citos- basta ver a nominata já definida
e não exatamente para agilizar serviços
e obras. Nada que surpreenda como

resultado' de coligações partidárias
onde a competência dá luqar, priorita
riamente, à conveniência política,

.� Palhaçada 2
Depois de exonerado da presidência
do Samae,denunciado porceder de
forma irregularmáquina da autarquia
para serviços particulares prestados
a uma igreja,o pastor e presidente
do PTB, Jair Alexandre, acabou

recompensado com a diretoria de

Habitação. Ora, se perdeu a

credibilidade para ocupar cargo de

primeiro escalão- é o que se deduz.
diante da exoneração- como se

explica, agora, ter .recuperado a

confiança do prefeito, que é quem
nomeia os auxiliares diretos?

� Definindo
Salvo acidente de percurso, dois nomes

já estão confirmados como candidatos a

governador em 2006. O atual, Luiz

Henrique da Silveira (PMPB) e o prefeito
Lages, Raimundo Colombo (PFL). Mas há' "

Outros seis pré-candidatos: Manoel Dias 'j ;.
(pDl), Leonel Pavan (PSDB), José Fritsch

(PT), Ideli Salvattl (PT), Esperidião Amin ,;.

(PP) e Hugo Biehl (PP). Figuras carimbadas ;i�
no cenário político catarinense. Evidente

que muita coisa vai depender de acertos
�:_

e conchavos, mas, mantidos LHS, Arnin,
'L'Fritsch e Colombo, dá segundo turno na

� Quando, onde?
Pi'efeitura de Joinville patrocina

,

publicidade na teve divulgando uma

tal de Festa das Tradições (na trilha
sonora predomina música italiana),mas'
não informa datas e nem o local. Se o

anúncio visa chamar a atenção para
evento programado para 2006, nota 10'

para o gênio que bolou a peça publi
citária. Vale lembrar que a maior cidade
do Estado desde o ano passado não

realiza a Fenachop, festa terceirizada.
Motivo: a vigilância sanitária interditou
os pavilhões, de propriedade do

município, por absoíuta falta de higiene. certa. )

·redacao@jornalcorreiodopovo.com:br

. r.
" .

PROJETO

I Prefeita e vice-prefeitamirim
de Jaraguá tomam posse

Prefeitovai a Curitiba para
tratar da compra da estação

,.r

com mais um ano de carência. A'
parcelamensal será de R$ 20mi!:)

Há dois anos, a Associação dcJSl .

EngenheirosArquitetos elaborouuw,
projeto de revitalização do local, que
será implantado apartir do próx4n�
ano. No antigo depósito, após as

restaurações necessárias, será
instalado o Museu do, Expedi-

.

cionário, cujo acervo conta a história
da participação dos jaraguaenses na
Segunda Guerra Mundial. Já a

Estação Ferroviária, tar'nbém depois 1
de reformas e adaptações, vai sediar:
O acervo da Bibli0te�a Pública i
MunicipalReliBarbosa. '. I

. . . I

}ARAGUÁ DO SUL - O prefeito
Moacir Bertoldi (PL) visita hoje
para Curitiba' para tratar da

aquisição d�s imóveis da Estação
Ferroviária e do Depósito, ambos
pertencentes à Rede Ferroviária
S.A. Segundo o mestre de

cerimonial da Prefeitura, Geraldo
José, a intenção do prefeito é
sacramentar a compra dos imóveis,
apesar de não ter dotação
orçamentária para isto.

O valor a ser pago pela
aquisição dos dois imóveis é de R$
1.168.000,00, que poderão ser

pagos pelomunicípio em 60 meses,

I AROLlNA TOMASELLI vice e vereadoresmirins aconteceu
no último dia 29, na Scar (Socie
dade Cultura Artís tica). No
próximo dia n, os eleitos vão acom
panhar as atividades do prefeito
Moacir Bertoldi (PL), da vice

prefeita Rosemeíre Vasel (PL) e do
presidente

.

da Câmara de

Vereadores, Ronaldo Raulino (PL).
EmGuaramirim, a eleição do

prefeito e vice-prefeito mirim foi
realizada na quarta-feira e, assim

como em Jaraguá do Sul, duas
estudantes foram as 'escolhidas. A.

.

aluna Paula Dalprá, de nove anos,
da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Germano Laffin, do
Bairro Ilha da Figueira, foi eleita
prefeita. Já a vice-prefeitamirim é

Steffaní Daiane Pommerening, da
Escol�Municipàl Urbano Teixeira
da Fonseca, do Bairro Amizade,
também de nove anos.

Aposse será realizadanopróximo
dia 11, véspera do Dia da Criança,
com uma coletiva de imprensa,
marcada para as 9h, na sala de
reuniões da Prefeitura. Os

I
� Os alunos, das
,I .

9uas cidades,
_

elegeram mulheres
I

para exercer a funçãoI
I .

! }ARAGUÁ DO SUL/GUARAMllUM

+ As estudantes Larissa Carolíne

lfita eCeliane Rodrigues tomaram

�osse,ontem à noite como prefeita e

vice-pref�itamirimdomunicípio.Na
d:erimôriia, realizadami Câmara de
I '

' , .

Vereadores, também foram
émpossados os 11 vereadoresmirins,
iodos da EscolaMunicipalde EnsinoI '

Fundamental Marcos Emílio

Verbinen, doBairro EstradaNova.
I Com a chapa PTE (Partido
'jfrabalhista Estudantil), os alunos
[oram os ven.cedores de um

�oncurso promovido pela
I

�dministração municipal
envolvendo' 5,3 mil alunos de
I

,

Fitinta a oitava séries de 26 escolas

públicas. A eleição. do prefeito,
I

I.

Santa Catarina é o sexto .Estade !.
, I

.mais contemplado com recursosJ
lidera,comR$473,04milhões.

,

Ocorre que a duplicação da BR
IOl sul, em toda a extensão entre

Palhoça (SC) e Osório (RS), puxa
para cimao total de recursos previstos,
para investimentos nos d<1ts Estados.
É amaior obra rodoviária federal em
andamento no Governo Lula. No
trecho catarinense, só para aBR-1O1,
.são R$ 235,6 milhões. No do Rio
Grande doSul,mais R$ 192mil. ::-;

BRASÍI1A - Santa Catarina é o

sextoEstado daFederação corri.maior'
volume de recursos alocados para
investimentos no projeto de lei

orçamentário doExecutivo encami
nhado aQ Congresso. São R$ 412,73
milhões. Essemontante ultrapassa, por
exemplo, o que está previsto para o
Paranáe SãoPaulo, respectivamente

.

R$ 166,57 milhões e R$ 383,85
milhões.NoSul, ORioGrande doSul

Prefeita mirim de.Guararnirlm, Paula Dalprá, de nove anos

venc�dores vão assinar um livro-ata
e receberão diplomas e bicicletas
como premiação. Às 10 h, eles

participarão de uma reunião do

prefeitoMário Sérgio Peixer (PFL)
comos secretáriosmunicipais e, logo
em seguida, deuma audiência com

empresários. Ao meio-dia está

programado um almoço e, à tarde,
visita a obras da administração em
andamento. Segundo o prefeito, as
eleitas serãoconvidadas para todos
os eventos oficiais domunicípio nos
próximos 12meses.

-
,

pâmara promove debate sobre.
b referendo do desarmamento-
i
'6

i
GUARAMIRIM - A Câmara de

. uararnirim promoverá, na
I

'

próxima terça-feira, um debate
sobre o referendo do desar
I

imamento, seguindo o exemplo da

:Câmara de Vereadores de Jaraguá
ido Sul, que realizou o debate no

lúltimo dia 29. A atividade será

Idurante a sessão que começa às

�18h. D objetivo é' expor os

!argumentos das duas frentes, uma
icontra e outra a favor do
Idesarmamento.
I Apesar das propagandas diárias
.em rádio e televisão das duas

[írentes parlamentares, boa parte da
·1população ainda tem dúvida sobre
lo teor da pergunta "O comércio

i de armas de fogo e munição deve
I serproibido no Btasil?",motivo que
; levou o vereador Adilson André

;Araújo (PP) a propor o debate.

: "Muitas pessoas ainda estão

'bastante confusas com relação ao
: referendo (marcado para o dia 23
I de outubro), por isso este debate
.

tem uma importância muito

: grande", disse. O presidente da
i Câmara de Vereadores, Marcos
I .

.

Mannes (PSDB) destacou que o

Vereador propõe criação de

associação de servidores públicos
PMDB espera bom n_úmero
de inscritos para.o diretório �,1

,

GUARAMIRIM - O líder do PP

n,a Câmara de Vereadores, Luiz
Antônio Chiodini, está propondo
a criação de uma associação de
funcionários públicos municipais.
Na quarta-feira, durante uma

primeira reunião' com dois

representantes de cada secretaria

municipal, foi formada uma

comissão provisória que será

responsável pela elaboração do
estatuto da entidade e também

para divulgar a proposta aos

servidores domunicípio.
Chiodini lembra que

funcionários públicos de outros

municípios são representados por
entidades e cita um exemplo bem
próximo, [araguá do Sul; que tem
o Issem (Instituto de Seguridade
dos Servidores.Municipais), uma
autarquiamunicipal, diferente da
proP,?sta do vereador. "Não

pretendemos chegar a este ponto,
porque eles têm uma estrutura'

muito grande. Mas queremos nos
unir para ter força", conta.

Segundo o vereador, a

intenção de formar uma associação
é a de buscar melhorias para a:

,-'

consenso até o dia da convenção ..

A presidente li-cenciada, filha d�
i Ivo ,� delegada de polícia
atualmente lotada em Flori

anópolis, FedraKonell, não deverá
concorrer ao cargo. O ex-vereador
Ivo Petras Konell migrou para o

PSB, onde já é pré-candidato a

deputado estadual em 1006'.
Segundo consta, tanto ex

deputado como a mulher Cecília
não tem freqüentado as reuniões
do partido. (Celso M�chado) < •

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNK�

}ARAGUÁ DO. SUL- Até O

próximo dia 22, o PMDB (Partido
do Movimento Democrático

Brasileiro) deverá registrar a

nominata de filiados inte-ressados
em participar Como membros
'efetivos do diretório municipal.
Segundo o vereador PedroGarcia,
a expectativa é de que pelo menos
setenta pessoas se inscrevam para
as 45 vagas de membros efetivos
que serão escolhidos durante a

realização da convenção mu

nicipal prevista para o próximo dia
30. Estes terão comomissão eleger
a nova diretori� executiva do

partido, incluindo o presidente, o
que poderá ocorrer no mesmo dia:
embora legalmente isso possa ser

feito posteriormente.
Desta vez, garante o vereador,

não deverá haver disputa pelo.
comando do diretório, já que existe
consenso pelo registro de chapa
única. A ausência da' família do

ex-deputado Ivo Konell, até o

. momento, na lista de filiados
interessados em concorrer ao

diretório, também seria indicativo
,de que deverá prevalecer o G"rcia fala em 70 inscrições

Legislativo quer "dar a sua

contribuição neste processo,
deixando as pessoas bem infor-
madas".

'

No debate de terça-feira, o

coordenador do Centro de Direitos
Humanos, Maurílio de Carvalho,
vai defender oSIM, ou seja, a favor
do desarmamento. Já o engenheiro
da Celesc, Clarckson Prandel

Silvestre, vai defender, oNÃO ao

desarmamento. Apopulação terá
espaço para fazer perguntas aos

debatedores.
.

categoria, especialmente no que

tange à saúde dos servidores. "Hoje
eles são só atendidos pelo SU$ e

um plano de saúde normal fica

difícil, porque a média é de R$
150;00 por mês", diz. Outra
proposta, conta Chiodini, é

construir uma recreativa.
Funcionário público há dez

anos e efetivo desde o inicio do ano,
Chiodini informa que a admi

nistração conta com' aproxima
damente 500 servidores, "sem
contar os aposentados". "Mas a

nossa intenção é atender também
os funcionários da Câmara de
Vereadores e do Hospital Santo
Antônio. Queremos abranger
todos", salienta.

Chiodini diz ainda que dentro I

de' 20 dias o estatuto da associação
deve estar pronto e será apresentado
para os servidores, para então ser

constituída a diretoria da
entidade. "Se nós conseguirmos
terminar este 'ano o estatuto,
colocar em votação e no ano que
vem entrar com a associação
constituída, já me sinto feliz",
afirma. '(Carolina Tomaselli)

O referendo sobre comer:
cialização de armas de fogo e

munição é obrigatório; A votação
só é facultativa para os maiores de
70 anos de idade, para os

analfabetos e para aqueles com

,
mais de 16 anos de idade e menos

de 18 anos. A votação será

eletrônica em todo o país, As umas
já estão em fase de testes técnicos

e simulações. Quem não estiver em

seu domicílio eleitoral no dia do
referendo, precisa justificar sua

ausência em qualquer seção. O
referendo começa às8h e termina
às � 7h. (Carolina Tomaselli)

'v ,
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CORREIO ECONÔMICO
Crescimento
A produção da indústria brasileira cresceu 1,1 % em agosto na

comparação com o mês anterior (-1,9%). Em relação a agosto de
2004, o aumento foi maior: 3,8%. Os números foram divulgados
ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

, O levantamento aponta ainda acúmulo 4,3%'no ano, repetindo a
r

taxa obtida em julho. Nos últimos 12 meses, o acumulado ficou
'i em 5,1%, menor que o de julho (5,9%). Dos 23 ramos ajustados
,)' sazonalmente, 11 cresceram. Os principais impactos positivos
-:, vieram de: fumo (25,1%), farmacêutica. (6,2%), máquinas e

� equipamentos (3,2%), refino de petróleo e produção de álcool
�' (2,4%) e bebidas, (5,8%).0 siqnificatlvo crescimento da indústria
fumageira deveu-se ao processamento do item fumo em folha

,

-. num período atípico do ano: Já as principais influências negativas
, de agosto foram celulose e. papel (-5,7%), alimentos (-1,4%) e

'; material eletrônico e equipamentos de comunicações (-3,2%).
-

Na defesa
O governo federal

regulamentou as

salvaguardas contra a China

quase cinco meses após seu

, anúncici. O decreto assinado
"

pelo Luiz Inácio Lula da Silva
foi publicado ontem no

,> "Diário Oficial'Com isso, os
setores da indústria que se

» sintam atingidos pelo
crescimento das importações
chinesas podem pedir a

adoção de medidas de

proteção comercial.

Proced imentos
Caberá à Camex (Câmara de
Comércio' Exterior) aplicar,
modificar, prorrogar,
suspender ou revogar as

salvaguardas. A Secex
(Secretaria de Comércio

Exterior) ficará responsável
pela investigação -ela é
necessária para comprovar
que um determinado

produto chinês prejudica ou

ameaça a indústria nacional.

:----------------------------------------------------
, ,

'

! Representantes municipais
,

� planejam desenvolvimento
FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI) -

: ACapital sedia até esta sext�-feira
,

(7) a etapa estadual da 2ª Confe

i rência das Cidades.O evento reúne
: delegados de 292 municípios cata-.o

,

; rinenses, escolhidos na versão

municipaL da Conferência, de onde
l trouxeram sugestões para a

I construção
de uma política nacional

i de desenvolvimento urbano. De

: acordocomo coordenadordaComis
,

são Preparatória Estadual, Théo

Augusto Guardiano, a participação
catarinense é expressiva: "Tivemos
a felicidade de 292 municípios
realizarem aConferência",

As prioridades eleitas serão
levadas para a etapa nacional

que acontece em Brasília, �m 30
de novembro e de 1 º a 3 de

dezembro. "Vamos hierarquizar
as propostas trazidas dos

municípios, discuti-las, debatê
las e pactuá-las. (Patrfcla Gomes)

Liberada Bolsa Estiagem
BRASÍLIA (CNR/ADI) - Os

, agricultores de se que foram
'. atingidos pela seca de 2004 e 2005 já
: podem receber a parcela única de
: R$ 300 da BolsaEstiagem. Para isso,
basta ir a uma agência do Banco do,
Brasil e apresentar oCPF e aCarteira
de Identidade. A informação é do
Secretário deArticulaçãoNacional,

� ValdirColatto, paraquem o recurso
,

"é pouco, mas dá uma folga para que
esses agricultores, que não estavam
enquadrados emnenhum programa

do Governo Federal, possam se

manter".
Vai até novembro o prazo para

que cada agricultor retire o

dinheiro, que é de responsa
bilidade do Governo FederaL O
Governo de SC já contribuiu com
R$ 150 em sementes e outros insu

mos para cada família. No total,
21.333 famílias receberão os recur
sos só no Estado. Nos três estados

,

ao Sul, serão pagos R$ 29milhões a
,

98mil agricultores. (NancyAraújo)

, ,
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Mais de 30 bandas vão animar
Schützenfestern Jaraguá do Sul

Nocéu
As companhias aéreas

transportaram em setembro,
'Antes dessa regulamentação, o 29,2% mais passageiros que
Brasil não tinha nenhum instru- no mesmo período do ano

mento de proteção comercial passado, atingindo um total

específica contra a Çhina. Ou de 2,923 milhões de

seja, o país podia adotar salva- desembarques domésticos,
guardas contra um determina- segundo dados divulgados
do produto, mas sem restringir pelo Departamento de
a um único país. Agora o país Aviação Civil.A taxa de
poderá adotar salvaguardas ocupação das aeronaves

b:. específicas contra a China -por também aumentou de 64%"
meio da imposição de cotas ou em setembro de 2004 para
de tarifas a determinados 71 % no mês passado.

I, produtos. redacao@jo,rnalcorreiodopovo.com,br
.�====================�==�

MARIA HELENA DE MORAES

� Culinária alemã,
choppe, música e

prova de tiro são

algumas das atrações

. }ARAGuÁooSUL-Nemomau
tempo diminuiu a alegria das

pessoas ,que se aglomeraram ao

redor do carro de chope ontem à

tarde, na pré-abertura da 17ª
Schützenfest, quando foram
distribuídos litros e litros de chope

.

nas principais ruas da cidade. A
festa ainda nem havia começado
e as amigas Sueli Alves, [uliani
Ternovi e Janete Blatt já estavam
entusiasmadas. Elas e mais um

grupo de amigos, cerca de 50

pessoas, fizeram camisetas

personalizadas e vão juntos. à
Shützenfest. "O nome do nosso

grupo é "Immer Knill, que quer
dizer sempre bêbadas", informa
Janete. Segundo ela, a festa é

imperdível e sempre boa.
A 17ª Schützenfest começou

ontem e se estende até o dia 16,
no Parque Municipal de Eventos
que este ano recebeu uma

decoração diferenciada no

Pavilhão A. A sangria do primeiro
barril foi às 21horas, com a

tradicional busca dos Reis,
Rainhas, Princesas e Cavalheiros.

Sangria do primeiro barril foi comemorada pelos visitantes da festa que vai até o dia 16 deste mês

As majestades são os atiradores
campões da competição do. ano
passado. Os bailes nos pavilhõesA
e C começaram às 22horas, com
animação da Adler's Band.
Durante os lOdias de festamais de
30 bandas vão animar os bailes, a
maioria de Santa Catarina. No dia
14 tocam bandas de' rock e pop a

partir das 21horas.

Pêla pr ime ir a vez a

Schützenfest terá chope da

Cervejaria Colônia e será vendido
a R$ 3,00 o copo de 400mL A

. comida típica alemã é uma atração
à parte, a Praça da Alimentação,
também oferece uma infinidade
de lanches e guloseimas e ainda a

já tradicional batata recheada.
. Hoje se repete a distribuição de

chope pelas principais ruas da
cidade. Os portões do Parque,
abrem às 19horas e uma hora depois
começam as competições de tiro,
paralelas e baile no Pavilhão 'C.
Também estão previstas
apresentações de grupos folclóricos
no Pavilhão C e baile no Pavilhão
A, a partir das 22horas com as
bandas Bavária e Vox J

N edição daBanancnfcst começa hoje e deve atrair.35 mil pesso�,
CORUPÁ - A IV edição da

Bana�enfest começa hoje e se

estende até o próximo domingo no
Seminário Sagrado Coração de

Jesus, em Corupá, O evento,

promovido pelo Rotary Clube e

Casa daAmizade em parceria com
a Prefeitura, têm aumentado o

número de participantes ano a ano,
e

.

a previsão da Comissão

Organizadora é que cerca de 35 mil
pessoàs de Santa Catarina e outros

estados visitem omunicípio durante
os três dias da festa.A programação
da Bananenfest inclui desfile
comemorativo, apresentações
artísticas, concurso de tiro ao alvo,
concursos gastronômicos, com
receitas inéditas à base de banana,
exposições de fotos das festas

anteriores, de artesanatos, de

máquinas agrícolas e de plantas
ornamentais, bailes e completo
serviço de bar e cozinha. "É uma

festa para todas as idades", destaca
o vice-presidente da Comissão

Organizadora, Carlos Felipe
Schünke.

A abertura oficial da
Bananenfest acontece hoje, às 20h,
com a presença das rainhas e

princesas da Sociedade Corupá,
mas entre 8h e 17h da tarde, a festa
será dedicada aos idosos, com

animaçãomusical do grupo Cia da
Música. Às 22h terá show de rock
com bandas da região, no palco
alternativo. No mesmo horário, no
pavilhão, tem início baile com a

banda Califórnia, de Toledo (PR).
Durante o baile será realizado o

concurso "Comedor de Bananas",
onde o participante que comermais
rápido (o tempo será cronometrado)
ganha um troféu. Os ingressos, que

.

custam R$ 5,00, começarão a ser

cobrados a partir das 20h. (Elis 8inil

RAPHAEl GÜNTHER

Funciõnários fizeram os últimos retoques para festa em Corupá

PROGRAMAÇÃO FIM DE SEMANA_

DomingoSábado
1 Oh: competições de bolão.e tiro ao alvo e-::
abertura das exposições.
10h àsIõh: competições esportivas com a

participação de pessoas da comunidade
12h: almoço com pratos típicos feitos com

banana.
,

14h: café, também com pratos à base de banana.
20h; apresentação musical da dupla
jaraguaeme Karla e Ketlin.
22h: baile animado pela Banda Futuristas de

Ijuí(RSl.
23h: show de rock no palco alternativo.

9h30: desfile comemorativo na rua Getúlio Vargas.
Haverá distribuição de chope com o Bananenwagen.
1 Oh: benção no portal do. Seminário.
1 Oh30: celebração Ecumênica no palco alternativo.
11 h às 14h: apresentação da banda (ia da Música.
4h às 19h: a animação fica por conta da Banda
Futuristas. ..l

Ao meio-dia será servido almoço e às 14h, o café. Às
15h serão apresentadas danças folclóricas.
Das 19h às 24h terá Soirée animado pela Banda
Califórnia. Neste dia, os ingressos começam a ser

cobrados a partir das 14h.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Convênio vai garantir construção I

de rodoviária em Corupá i
I

POLÊMICA

Moradores são cobrados por
'obra que teria sido "doação"

estuda a possibilidade de incluir �
construção do terminal n9
orçamento para 2006. "Mas nãd
dem, d ' I

po emas esquecer e outras areas.

que são prioritárias, como �
Educação e Saúde", ponderou'
Müller, que também disse que nãq
quer perder a chance de firmar q

,

convênio com o governo estaduaf
Segundo informou o prefeito, �
arrecadação do município nd
último mês foi de R$ 670mil, cerd
de R$ 100mil amenos que no mê�
anterior. O orçamento anual
.previsto é de R$ 9.050.000,00. :

Müller �inda não definiu s�
o terminal será 'administrado pelJ

, . I

Prefeitura ou se o serviço será
,;

" t

terceirizado. "E cedo pariI
pensarmos nisso. Pr ime ir o

precisamos viabilizar a obra"]
disse. i

CORUPÁ - A Prefeitura de

Corupá deve firmar convênio com
. o Estado, no valor de R$ 100 mil,
para a construção de um Terminal
Rodoviário na cidade. De acordo
com o prefeito Conrado Müller, já
existe um projetopronto para ser

apresentado ao Deter (Depar
tamento Estadual de Transportes e

Terminais), mas ainda' falta
viabilizar o restante dos recursos

para garantir a conclusão da obra,
estimada em R$ 250 mil, e para

compra de um terreno central,
que, segundo Müller, não custará
menos que R$ 100mil.

A intenção do prefeito é

conseguir com o Estado uma

particípaçãomaior. "SÓ poderemos
iniciar a obra se tivermos certeza -

de que será concluída", destacou.
Segundo ele, a administração

ELlS BINI
pavimentação foi sendo feita,
havia uma placa indica�do que
a obra era uma "doação" da
Prefeitura. "O Pasold até esteve

aqui e brincou perguntando se

nós não íamos oferecer um

chapinho pra ele, para agradecer
o presente".

� Ex-prefeito nega
que tenha feito

promessa "nada é
de graça'; afirma

}ARAGUÁ DO SUL - A
Prefeitura está cobra�do dos
!moradores da rua Ida Bridi, no
bairro Vila Lalau, o pagamento
pela pavimentação da rua, mas

os moradores afirmam que não

foram consultados sobre a obra
'na época em que foi executada,
há mais de um ano, e que a

pavimentação teria sido uma

promessa do' ex-prefeito Irineu

Pasold, -que teria dito que os

serviços não seriam cobrados.
Pasold negou que tenha feito

tal promessa. "Nunca prometi
nada de graça. Melhori;s como

·a pavimentação de ruas são pagas
pela Prefeitura em conjunto com
a comunidade", assegurou. A
moradora Ilíria de Quadra,
.afirma que os moradores não

.foram consultados sobre a

.realízação da obra e que ninguém
.

assinou nada. r"Nem
'perguntaram se a gente queria",
-diz. Segundo ela, enquanto a

Material usado
A rua, com aproximadamente'

mil metros de extensão, foi
pavimentada com

paralelepípedos usados. De
acordo com informação do setor
,de Tributação, o preço do metro
quadrado de paralelepípedo na .

época era de R$ 27,96: .

O primeiro comunicado de

cobrança foi recebido no ano

passado. "Depois vieram aqui e
. recolheram os papéis, mas no final
do ano passado fomos cobrados
de novo", disse a moradora Lili
Bruch, que está devendo. R$
12.701,69. A maioria deles está
com dívida de R$ 1.500,00. O
morador que tem o menor terreno

terá que pagar R$ 900,00. T�dos,
que já pagam taxa de IPTU

superior a R$ 200,00, reclamam
que não tem condições de pagar
os valores que estão sendo
cobrados. Somada a dívida chega

Moradores reclamam do custo e dizem que não têm como pagar.

fazer umdo'cumento relatando a

situação, e que depois este

docume�to seja. I d'
.

protoco a o na

Prefe itura. "Temos um

departamento jurídico que atua

para resolver situações como essa.

A partir de um documento

protocolado, com a assinatura e

CPF dos moradores, termos

condições de fazer um

levantamento sobre o caso e saber
o que realmente aconteceu",
explicou Félix.

-

à quase R$ 26mil. "Por esse preço,
a rua deveria ter sido calçada com
cris tais", reclama Ilíria de
Quadro. A partir do dia 13 deste
mês, quem não entrar num

acordo sobre o pagamento da

pavimentação será Inscrito na

dívida ativa.

Levantamento
o secretário interino da

Fazenda, Sérgio Felix, sugeriu
que os moradores se unam para A Cidade não tem rodoviária, obra deve custar RS 250 mil

':Rádio Brasil Novo fortalece o jornalismo
I
I

I
-.

Descentralizar é levar o
Governo aonde ele é realmente:

.

necessário: peno de você.

v
"JARAqUÁ DO SOL - A Rádio

Brasil Novo, conhecida por todos
.como RBN, e que atua em Jaraguá
�do Sul há -16 anos, está refor-

2mulando a sua programação. Com
�esse objetivo, foram contratados
�três novos profissionais para atuar'
'na emissora - o diretor de [or
'nalismo, Roni Oliveira, que veio
�de Pinhalzinho, o comunicador e
t'locutor esportivo e de notícias,
�Frandsco Carlos, de SãoMiguel
L

do Oeste, e o repórter Anderson
f Júnior, de Balneário Camboriú,
tque ficará responsável pela
t cobertura policial na região.
; O diretor geral das emissoras
"de Rádio e TV RBN, Carlos
Alberto Reali, destaca que o novo

diretor de Jornalismo, Roni

Oliveira, é um profissional com
mais de 12 anos de experiência e

.um especialista em noticiário

regional. "Essa característica

acompanha a filosofia da empresa,
que dá ênfase para a cobertura
das notícias na região". O
comunicador Francisco"Carlos é

classificado por Reali, como um

profissional "completo", um dos
"melhores do estado", já tendo sido
agraciado com o prêmio
"Microfone de Ouro", pela Acaert
(Associação Catarinense das
Emissoras de Rádio e Televisão).

.

N a opinião de Reali, o setor

de Rádio em Jaraguá do Sul está:
dividido em dois tempos - antes e

depois da RBN. "Hoje des
frutamos de uma credibilidade
muito grande, que é resultado de
nossa atuação independente e

livre .de compromissos com

partidos políticos ou segmentos
empresariais", avalia. "Temos

compromisso é com a comunidade
de Jaraguá do Sul e região, nosso
maior patrimônio", resumiu Reali.

ARBN fica no ar 24 horas por
dia. Atualmente, os programas

jornalísticos da rádio vão ao .ar

entre sete e meia e oito horas da
manhã, e do meio-dia até uma
hora da tarde, com flashes

jorrialísticos durante toda a

programação, sendo o primeiro do
dia às seis horas da manhã.

.

i_

'.

I� ,

: Hexagonal lança O Residencial Mont Vermont
:

. }ARAGUÁ DO SUL - No último
: dia 29, a Hexagonal Erige
. nharia&Construções Ltda. realizou
: o lançamento do ResidencialMont
i Vermont, que será edificado na

: esquina das ruas 13 deMaio e Jacob
,

Gesser, nas proximidades do
, CondomínioChampagnar, nobairro
Amizade.

O prédio terá 32 apartamentos,
com duas opções de tamanho -

112m2, com uma suíte mais um

dormitório, e 140m2, comuma suíte

mais-dois dormitórios.
Os diretores da empresa,

Alessandro Truppel Machado e .

Ariane Cristine Corrêa, destacam
que a obravaiprivilegiar "o conforto,
asegurança e o lazer dosmoradores".
A área construída será de 4.550ml
em terreno de 2.060 rrr', e vai incluir
guarita, salão de festas com churras-

FLAVIO UETA

Secretarias de Estado do
.Desenvolvimento Regional

Ptlraaptoxírnarapopulaçáo dasgecisÕe$ tomadas pelaadm!
criouas êecretàrías do Desenvolvimento .Regional. No total,

"

Secretarias, for
por. vários municípios de uma mesma região, sendo' ulJ1 desses 'o município sede.
É o Governo presente em cada parte do Estado de Santa Catarina.

Os proprietários da construtora-apresentaram projeto do residencial

queira, playground, piscinas para
adultos e crianças,parque infantil e
opção de garagem extra. ''As obras
iniciam no mês que vem e devem '

ser concluídas num prazo de 36me
ses.A aquisição dos imóveis poderá
ser feita através de financiamento
direto com a construtora.

SECROUIAS DE ESTADO DO
DESENVOlVIMENtO'REGIOMAl

··,·h -Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Unerj tem representante no

Circuito Identidades Latinas
JARAGUÁ DO SUL - A coor

denadora do curso de Moda' do
CentroUniversitário de Jaraguá do
Sul (Unerj), Celaine Refosco, foi
uma das representantes do Brasil no
CircuítoIdentídades Latinas 2006,
em sua etapa realizada de 26 a 30 de
setembro, em Montevidéu, no
Uruguai. Ela esteve acompanhada
do acadêmico Marlon Ricardo
selecionado durante a etapa
brasileirade 2005, realizada naUnerj.

I '

I O evento .reuniu artesãos,
estudantes e designers, além de

representantes de instituições de
ensino, organizações sociais e

governamentais uruguaias, e de

cooperação européia.
OestudanteMarlonRicardo, que

havia recebido a viagem como

premiação ao trabalho desenvolvido
mietapabrasileira emJaraguá doSul,
nóvamente obteve destaque com a

segunda colocação nos workshops
realizados emMontevidéu.

Na etapa uruguaia, ó Circuito
'Identidades Latinas ampliou as

discussões para o setor mobiliário, .

apresentando propostas de objetos
utilitários, acessórios de moda e

serviços.Ametodologia de trabalho
aplicada envolveu os designers
convidados, que atuaram como guias
de laboratório, através das apresen
tações visuais e da orientação durante
as atividades práticas realizadas pelos
participantes. Osmateriais utilizados
envolveram madeira, couro, lã e

pedras semipreciosas.
'Conforme a coordenadora do

curso deModa, paraopróximo ano, o
Circuito Identidades Latinas espera
envolver também oCDI - Centro de
Desenho IndustrialdeMontevidéu"
instituiçãocomaltonível de formação
profissional.

'

�lui1oS utilizaram couro, lã e pedras semipreciosas na confecção

CP JURíD,ICO
;

�Banco que protesta duplicata indevidamente
�está sujeito a pagar dano moral,

,: A instituição financeira que recebe duplicata pormeio de endosso em garantia responde
: pelosdanos decorrentes doprotesto indevido,já que caberia ao banco quea aceitou tomar
: as cautelas necessárias para verificara leqitimidade'da operação,Com esse entendimento.a
;TerceiraTurma do SuperiorTribunal deJustiça,com baseem votodoministroCarlos Alberto

::Menezes Direito, não conheceu de recursoespecial interposto pordeterminado Banco, que
,;'pretendia reverteracondenaçãode indenizarum comerciantemineiroem 50 saláriosmínimos
:' pelos danosmorais a ele causados.
: Esta ação de anulação de duplicatas cumulada com pedido de indenização contra uma firma
;,deArquitetura eConstruçõesedeterminadoBanco, foi interposta na JustiçaComum deMinas
:�Gerais.Alegou oAutor que, tendo procurado agência deoutro Banco para aumentare limite
::de seu cheque especial, teve o seu pedido negado em razão de haveranotações no Serasa e
:'no sPCe porconstarcontraele protestode títulos,nocaso trêsduplicatas,em nomeda empresa

: .de arquitetura e construções.Argumentou que nunca recebeuqualquercomunicação a esse

::respeito, bem como nunca foi cliente ou utilizou os serviços dessa firma, tendo o Banco se
: comprometido a sanaras irregularidades e os transtornos que o episódio lhe causou,
: Sua ação foi julgada procedente em parte pelo juizdeDireito.que declarou a inexigibilidade
: dasduplicatas que serviram de base ao protesto, condenando tanto � firmaquantoo banco

,

•

a pagar ao autor RS 20.250,00 a título de danos morais, além das custasdo processo e dos
,

r honorários de advogado fixados em 20% sobre o valorda condenação,Contudo oTribunal
:: de Alçada de MinasGerais, ao julgar as apelações de ambas as partes, reduziu o valor da
� indenização ao equivalente a 50 salários rmnlmos,masmanteve a condenação solidária do
• escritório deArquitetura eConstruções e do Banco, responsável pelo protesto indevido, ao
, pagamento da indenização, I '

: Contudo,ocitado Banco interpôs recursoespecial parao STJ,pedindo sua exclusãodo processo,
� 'na qualidadede terceiro de boa-fé,A instituição financeira argumentou queapenas recebeu
,

as, duplicatas apresentadas pela firma, não sendo responsável, pelos prejuízos e

: constrangimentos causados ao comerciante, sendo detentora do título em decorrência de
� mera operação bancá�ia de caução, não existindo razão para sercondenado solidariamente

, r com a empresa queapresentou as duplicatas em qarantia,
; O relatordoprocesso,ministroAriPargendler,acolheu o recursodobanco paraexcluira instituição
� bancária dos efeitos da condenaçáo.Para oministro Pargendler,quem recebe,porendosso,
: uma duplicata mercantil não está obrigado a investigar-lhe a causa, mesmo porque o

: endossatário é estranho à relação estabelecidaentre ocredoreo devedor,agindo no exercício

t regularde seu direito ao protestá-Ia por falta de pagamento,
: .

Prevaleceu,noentanto,oentendimentodoministroCarlosAlbertoMenezesDireito, para quem
t a instituição bancária que recebe duplicata sem causa ea leva a protesto contra pessoa que
nenhuma relação tem com a sacadora deve ser responsabilizada civilmente pelos danos
causados,
Em seu voto-vista, oministro MenezesDireitoargumentouqueo banco,aomandara protesto
a duplicata, sem verificar suficientemente a legitimidade da operação, correu o riscode sua
atividade e deve, portanto, reparare prejuízo que causou ao comerciante, uma vezque, ao
assumira responsabilidade pelo protesto, sem procederao necessário exame da legitimidade
do título e sem tomaras cautelas indispensáveis arespeito, causou, sem dúvida, odanomoral
ao prejudicado, tendo a responsabilidade de repará-lo.

, Assim, nãoconheceu do recursodo Banco, tendo sido acompanhado em seu entendimento

pelaministra NancyAndrighi, presidentedo coíegiado,e pelosministrosCastroFilhoeAntônio
'de Pádua Ribeiro. (Fonte STJ, REsp 397771 l.

'

Janaína Chiaradia Marcatto, graduada em Direito pela FURB, advogada
integrante do Escritório Cassuli Advogados Associados,

'

SEXTA-FEIRA,7 de outubro de 2005 �1U·]9i'aulmlg.W.

SEMANA DA COMUNICAÇÃO

Organizadores planejam a

próxima edição do evento
MARIA HELENA DE MORAES

.... o empresário;
Roberto Justos, deve
ser convidado para
palestrar em 2006

JARAGUÁ,DO SUL - A 5ª
,Semana dá Comunicação
terminou ontem e a diretoria do
Núcleo de Comunicação (que
promoveu o evento) já pensa na

próxima edição. O presidente do
Núcleo, Elias Raasch, anuncia que
para o ano que vem pretendem
trazer o, empresário da

comunicação paulista, Roberto
Justus que trabalha com grandes
marcas. "Queremos profissionalizar
cada .vez .mais a Semana da

Comunicação, já que é o evento

mais importante promovido pelo
Núcleo", 'afirma Raasch. De
acordo com ele, a edição deste ano
foi muito 'boa e correspondeu à

expectativa, que é o

fortalecimento da marca Núcleo
de Comunicação. ''A imagem que
a sociedade tem do Núcleo está

fortalecida", acredita Raasch.
Outra novidade anunciada

pelo presidente da entidade é a

criação do, Certificado de
Procedimentos Profissionais, que

o publico, a maioria de estudantes, marcou presença nas quatro noites. do evento

deverá ser lançado ainda este ano.
.Seguindo Raasch, a certificação,
será concedida às agências
nucleadas que preencherem
determinados requisitos, entre eles
a freqüência nas reuniões do
Núcleo. A idéia, ainda de acordo
com o presidente da entidade, é

insistir na profissionalização do
mercado, que ainda não

amadureceu o suficiente, emudar
o conceito que as ,empresas da

, região ainda têm em relação à

propaganda e ao marketing, mas
enfatiza que na cidade existem

grandes agências e excelentes

publicitários. "Temos a CMC, cuja
proprietária é presidente daAbrap/
SC (Agência Brasileira das

Agências de Propaganda)", cita
Raasch.

A palestra de encerramento foi '

proferida por Laurentino Gomes,
superintendente das revistas

femininas da Editora Abril. Gomes,
falou sobre a segmentação do meiõ,
Revista finalizando assim o ciclo de

palestras que aconteceram estã)
semana no Centro Empresarial clle;
[araguá do Sul. Depois da palestra'
foi a vez da confraternização, que.
aconteceu na Piano'Bar ao som do.s<
músicos Enéias e Flávio, que,
durante toda a semana animaram
o público que foram ao Cejas para!
ouvir as palestras dos convidados.,.,

CORREIO TV
�edacao@jornàlcorreiodopovo,com.br

.Paroeste caboclo
Se o interesse da Globo era gerar notícia e criar

polêmica, deu certo. A estréia da novela "Bang Bang"
coincidindo çom o início 'da campanha sobre o

referendo da venda de armas está caindo==sem
trocadilho- como uma bomba na caixa postal e no

e-mail da emissora. Desde segunda-feira, milhares de

mensagens estão chegando. As críticas vêm de todos
os lados. Dos que são a favor e dos que são contra .a

proibição de venda 'de armas. Aparentemente,
nenhum dos lados é dono da verdade ...

Caridosos
'Vários famosos decidiram colocar a mão no bolso e ajudar crianças
carentes, Entreos caridosos estão Chorão e a banda Charlie Brown Jr.,
João Kléber, Gugu Liberato, Álvaro Garrrero, Hebe Camargo, Glória Pires,
Maria Paula e Luciano Szafir. Cada uma dessas celebridades "adotou"
uma entidade assistencial infantil e, durante todos os finais de semana

de outubro (mês da criança), vão pagar ingressos para que as crianças
assistam à peça infantil "Cinderela" que está em cartaz no teatro Frei

Caneca, com Luisa Mell no elenco.

1�.d

or

; .

Os que defendem o Sim
Criticam que a Globo colocou no ar uma novela
baseada em armas de fogo, violência e sangue (ainda
que sangue cenográfico), e que isso seria uma forma
de influenciar -ainda que sublir'ninarmente- o
voto pelo não-desarmamento da população ...

Sem exclusividade
,

Ivete Sangalo fechou contrato com a Globo para apresentar quatro
especiais musicais 'aos domingos, mas avisou que vai continuar indo a

-

outros canais, principalmente porque está lançando CD e precisa
divulgá-lo. Ivete já confirmou presença no "Teleton" do SBT. Sobre os

rumores de que a cantora teria pedido ii Globo 'para ser dirigida por
Marlene Mattos, o assessor dela não quis confirmar. -r

Os que defendem o Não
Já para outros telespectadores, a violência e os

muitos tiros mostrados na novela têm o único

objetivo (também subliminar, é, claro) de influenciar
as pessoas a votarem no Sim, pelo desarmamento.

Algo do tipo "chega de violência"

, Amizade de longa data
Nas gravações autorizadas pela Justiça nos telef(;mes de
PauloMalyf (preso em São Paulo), chamou a atenção a

quantidade de ligações feitas e recebidas pelo político
de uma famosa apresentadora de televisâo. Não,
amigos, quem disse "Hebe Camargo'; errou.O correto é

Sônia Abrão (da Record). Sônia, inclusive, já fez

campanha eleitoral para Maluf em 2002.

Galisteu
Adriane, que agora está "oficialmente" dando "um

tempo" do caso com Roger, embarcou ontem à noite

rumo a Paris. É convidada especial para a inauguração
de uma nova loja da Louis Vuitton na capital francesa.
Seu assessor, Nelson Sacho, vai junto. Nelson, aliás,
acaba de descobrir em uma bateria de exames uma

enorme úlcera. Já está sob tratamento.

Papais
A,gora é oficial. Katie Hólmes e

Tom Cruise estão "grávidos': A
porta-voz da boa nova foi
a asséssora e irmã do ator: Lee
Anne De\(ette."Tom e Kate

estão muito felizes, e a família
inteira também'; declarou
DeVette à revista "People'A
mana do astro, entretanto, não
deu pistas do sexo do bebê
nem de quanto tempo Kate

, está grávida. Ela apenas
comentou que a futura
mamãe "nunca havia se

sentido tão bem na vida.O
ator é pai de duas crianças
adotivas, Connor, de 10 anos, e

Isabella, det z, de seu
relacionamento com Nlcole
Kidman.Tom e Kate
estão juntos desde abril e têm
sido massacrados pela
imprensa, desde então, por
transformarem seu casamento

num espetáculo público.
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ENTRTE OS. 12 MELHORES

ESPORTE

Futsal sub-l 5 disputa etapa
. , '

do Estadual hoje em Chapecó
JULlMAR PIVATTO

� Equipe busca uma

boa pontuação para
ficar entre os oito
melhores do Estado

: }ARAGUÁ DO SUL - A equipe
da ADJ/Wizard/Cej/FME viajou
o?tem para Chapecó, onde, a

partir de hoje, disputa o turno da
4ia: fase do Campeonato Estadual
cte Futsal sub-Lá. O técnico
Ã<\!lgustinho Ferrari está com o

ti e completo e estréia, às 20h,
c:$ntra a AABB Chapecó, no
ginásio daADC Aurora.,Amanhã
i�quipe fará mais dois jogos: às

ciE30 enfrenta Palmitos e às 16h
dI,5ntra a Adiee/Florianópolis. O.� .

ttêinador disse que o objetivo é

t��inar entre os oitomelhores e,

para isso acontecer, é preciso passar
esta fase. O returno acontecerá
dias 21 e 22 de outubro, na cidade
de Palmitos.

"Estamos com o mesmo grupo
do ano passado e todos os nossos
atletas são jaraguaenses. Para a

maioria deles é a primeira
competição estadual e a gente
sentiu que eles cresceram durante
ocampeonato", analisou Ferrari.
PGlF isso o-treinador avaliou que
terminar entre os oito melhores já

Gilson (camisa branca) é um dos destaques da equipe jaraguaense que estréia hoje em Chapecó
seria um grande feito. "Estamos

preparando este grupo para a Olesc
do ano que vem, que deve ser

somado com mais dois ou três

reforços. É bom eles irem pegando
experiência para chegarem bem" .

Ferrari disse que os dois
favoritos na chave são Chapecó e

Palmitos, que foram as equipes que
mais investiram na competição. A

intenção do time é chegar como
"azarão". "Temos chances' de
surpreender, pois já vencemos

Chapecó este ano. Já Palmitos é
um time desconhecido para nós".

Entre os destaques individuais
estão o ala esquerdo Allan e o fixo
Gilson, que defendem também a

equipe sub-17. Este último chegou
a ser convocado para a Seleção

Termina amanhã o Circuito de Natação
; 'l
: }ARAGUÁ DO SUL - Amanhã
demanhã, a Sociedade Desportiva .

Acaraí recebe a última etapa do

�o Circuito Interescolar de

� atação - Troféu Ernani Volpi
Cai tinha. Participam desta

�ompetição 161 alunos/atletas de
'

16 escolas de Jaraguá do Sul, sendo
90 meninos e 71 meninas. No

momento, quem lidera o circuito

� o Colégio Divina Providência,
com 18 pontos, seguido da Anna
Towe Nage I com 13 e do Dente

�e Leite com 11.

! Segundo o coordenador de

�ventos da FME (Fundação
Municipal de Esporte), Cláudio
iTubbs, o objetivo da competição
:é proporcionar aos alunos a

:prática da natação. "Também
:serve par'a descobrir novos

;valores, pois amaioria dos atletas

:que hoje representam o

:município foi" revelada no

\.
ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

Circuito tem revelado talentos para a equipe jaraguaense
circuito", lembrou. Tubbs também
lembrou que a procura pela
prática do esporte àumentou

depois da criação do circuito. "A

gente percebe que muitas crianças
estão procurando academias para
dar continuidade 'nos treinos",
concluiu Tubbs.

Próximos Jogos

Catarinense neste ano, mas não

pode jogar porque estava

participando da Olesc. Na

classificação geral, a equipe
jaraguaense ocupa a l Ia posição,
com 22 pontos. A liderança isolada
é de Joinville, considerada favorita
ao título, que tem 4S pontos e a

marca de 144 gols em 18 jogos, uma
média de oito por partida.

LINHA DE FUNDOI-------.
JULIMAR PiVATTO

Recursos
Ontem o diretor financeiro da Associação dos Amigos do Esporte,
Osni Mateusi, o diretor de futebol, Cacá Pavanello, foram para
Florianópolis, onde se reuniram com o secretário de Estado da
Cultura,Turismo e Esporte,Gilmar Knaesel (foto). Na oportunidade,
a entidade jaraguaense recebeu o repasse de R$ 180 mil, através
do Fundesporte, que é representado pela SDR de Jaraguá do Sul. r'.;

A Associação mantém o atletismo e o futsal masculino de Jaraguá n'"

do Sul.

"

Primeira Divisão
Hoje os times que disputam a

primeira e a segunda divisão
da Liga Jaraguaense
decidirão se neste fim-de
semana terá rodada. Segundo
o presidente da Liga, Rogério
Tomazelli, o mau tempo vem

prejudicando a competição e

os gramados dos estádios
estão em péssimas
condições. "São dois jogos
em cada campo, o que
poderia piorar ainda mais. A

'intenção, além de preservar
os campos, é também o

cuidado com os atletas, que
podem se machucar com
mais facilidade num gramado
desses'; disse Tomazelli. Que
os deuses do futebol dêem
uma ajuda.

Seleção
o meia Juninho
Pernambucano entregou os

planos do técnico Carlos
Alberto Parreira para a reta

final das Eliminatórias Sul
Americanas. Dos 26 jogadores
convocados para as partidas,
contra Bolívia e Venezuela,
apenas 18 seguirão para La

, Paz, para o confronto contra

os bolivianos."O Parreira já
adiantou, mas não sei se ainda

posso falar. Estou no grupo e

espero ajuda" disse o meia,
que chegou atrasado à Granja
Comary por causa de uma'
greve das companhias aéreas
da França. A Seleção já está
com a classificaçãó
assegurada para a Copa do
Mundo.

I

julimar@terra.com.br :
--------------�----------------------------------------------------�-----:�

Segurança e atendimento ao
cidadão são prioridades,
em São Bento do Sul.

'.

SANTA
CArARllIA

EMA{AO

Secretaria de Estado da
Segurança Pública e
Defesa doCidadão

o Governo do Estado já investiu R$ 25 milhões na área de segurança. E as aplicações
também estão levando melhorias aos municípios da Regional de Mafra. Em São Bento do Sul,
a construção do prédio unificado para Delegacia de Comarca, Delegacia de Polícia Civil e
IML representou uma economia em aluguel de quase R$ 3,5 mil mensais, além de melhorar o
atendimento do cidadão. É o Governo garantindo mais segurança em Santa Catarina.
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VITÓRIA SUADA

Malwee vence

Chapecó por 5x4
JULlMAR PIVATTO

� Uma vitória no

próximo joqo garante
a Malwee com a

, melhor campanha
}ARAGUÁ DO SUL - Um jogo

8.e fortes emoções ontem no

WolfgangWeege.A vitória por 5x4
sobre Chapecó deixou a Malwee
em uma situação co�fortável no
Campeonato Estadual da Divisão
Especial. A equipe tem mais

quatro jogos pela competição e

uma vitória define o time com a

melhor campanha, somando os

dois turnos. Com isso, garante o '

direito de sediar as finais em casa.

Na semana que 'vem, a Malwee
faz três jogos pelo Estadual:
quarta-feira contra SãoMiguel do
Oeste, em Presidente Getúlio,,

quinta contra Colegial, em

Florianópolis e sábado contra a

Anjo,em Criciúma.
O jogo de ontem começou

muito equilibrado desde o

começo, com o time do Oeste
fechado e tentando o contra

ataque . .o primeiro gol saiu
somente aos 14 minutos com

Willian. Aos 18minutos, Fernando
empatou depois de uma cobrança
de tiro livre direto. As emoções

·Bárdella S.A.

Fone: 55 11 6487-1111 Fax: 55 11 6487-1123
www.bardella.com ..br/acos@bardella.com.br

o capitão Chico recebeu a placa de campeão da Liga Nacional

fortes ficaram guardadas para o

segundo tempo. Logo no começo,
James chutou forte, o goleiro

_ NiÍlho deu rebate e Valdin fez 2xl.

Chapecó empatou com Índio
Gaúcho e, logo em seguida, Leco
acertou um bonito chute,
colocando a Malwee novamente

na frente.
O time do Oeste empatoumais

uma vez com Cídínho, chutando
forte de primeira, e acabou virando
para 4x3 com Picolé, que, quase
sem ângulo, surpreendeu o goleiro
Marcinho, Com tranqüilidade, a

Malwee chegou ao empate com

Leco, que conduziu e chutou forte,
sem chances paraNinho. No final
da partida, Marcinho chutou forte,
a bola bateu na trave e no fixo
James e entrou, fechando o placar
em 5x4. No fim do jogo, em

en trevis ta à Rádio]araguá, James
falou sobre a importância da vitória.
"Agora precisamos vencer apenas
mais uma para confirmar a melhor
campanha e aí sim nos dedicarmos
totalmente ao Sul-Americano".
Esta competição acontecerá no

Peru, de 23 a 31 de outubro.

É fácil identificar o sucesso entre os que
atuam nas profissões.

São dois sorrisos:
o do CLIENTE pela satisfação com o resultado do

trabalho
e o do PROFISSIONAL, conseqüência do trabalho realizado em

alto nível e seu resultado.

Ao longo de seus 4� anos a WEG
.

conciliou cada um ..

P b' UIara ens ....

Av. Lourenço Belloli, 1380 A

Parque Industrial Mazzei
Osasco - SP

Fone: (11) 3603-3400.b
Retentores®

I rama·

BARDELLA
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SUPLEMENTO DE VARIEDADES.E

Todos os acontecimentos da dona de casa Cecília Zatelli estão no livro "Minhas e Outras Histórias",
lançado em 23 de setembro último, exatamente um dia antes de a autora completar 73 anos de vida.
Transformar em livro as histórias de Cecília, escritas ao longo dos anos, foi um presente do filho
Loreno Hagedorn, que assim como a mãe, sempre gostou de ler e escrever e já tem três livros
publicados.
Foram feitos mil exemplares que estão à disposição do público na Banca de Revistas Hot ao preço de
R$ 15,00. Quem adquirir o livro não vai se decepcionar. Com uma linguagem simples e direta, amais
nova escritora de Jaraguá do Sul faz relatos do cotidiano, dá detalhes de acontecimentos considerados
banais, revela o amor incondicional pelo filho único e acima de tudo, dá um exemplo de grandeza e

humildade ao tornar público todos os momentos importantes de sua vida.
Dona de um talento natural para a escrita que o hábito da leitura só fez lapidar, Cecília ainda mantém
o jeito da menina que ilustra a capa do livro. Aos 73 anos, nem os dedos inchados pela artrose

ara

.

Cecília Zatell i lançou recentemente o primei 1'0,
I ivro de sua carrei ra de escritora. A obra

\\Minhas e outras Histórias" é um resume da vida,
de Cecília, que, aos 73 anos, cultiva o gosto peta
leitura e pela escrita, um hábito que tem desde
menina. O livro de Cecília está à venda na Banca

,
,

de Revistas H ot por R$ 15.00.

tI

';------- ---- - -- -- ----�--'-----,-------------'_._----_.,;.--- -----------_._._---'--_.- ---------------�-- - - --_ .._--_._----------

impedem Cecília de escrever, um gosto descoberto já na infância,
quando redigia bilhetes e cartas para aS'1l!,migas enviarem aos

namoradinhos.
' ,

'

Apesar de ter estudado apenas até a quarta serie do primário,
Cecília sempre foi apegada aos livros e .àos jornais. De gosto
apurado e intuitivo, sabe reconhecer uma boa literatura e tem

como livro de cabeceira o histórico "Werther", do escritor alemão
[ohann Wolfgng Von Goethe. Mas também. não dispensa o humor
e acabou de ler "Comédias da Vida Privada", de Luís Fernando
Verissimo. Além de' ler e escrever, também gosta de viajar,
conhecer lugares e pessoas diferentes. Aquelas atividades
tradicionais para pessoas de sua idade, corno tricô, crochê e, mesmo
a participação em Clubes de Mães e Idosos nunca despertaram o

interesse de Cecília. "Sempre fui diferente dos meus irmãos",
admite Cecília, que já tem material suficiente para outro livro. "Eu
não fico sem escrever. Faz parte de mim. Sempre fez", resume. ,

Filha de imigrantes italianos, Cecília na, ceu em Rio dos Cedros,
numa ensolarada manhã de primavera.mo dia 24 de setembro de

1932. "A número 13 de uma família muito

pobre", conforme consta na página 9 do
livro. Veio para Jaraguá do Sul aos 13 anos

de idade. Trabalhou com empregada
doméstica, teve um filho ainda solteira e

casou com o marceneiro Theobaldo
Hagedorn, falecido há cerca de três

anos. O conselho de Cecília é o

seguinte: ''A gente nunca pode
desistir de nada e

quando a gente
pensa que sabe

tudo, percebe
que ainda
não

aprendeu
nada" .

..
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I CI P,ROGRAI\�AÇÃO DA REGIÃO, I
De 7 a 13 de outubro

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan Blumenau � Rua Sete de Setembro

SALA FilME/HORÁRIO GÊNERO '1GÊNERO SALA FilME/HORÁRIO,

1 2 Filhos de Francisco
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30 DSWallace e Gromit

13:35 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21 :30
D

2 Filhos de Francisco
14:00 -16:30 - 19:00 - 21 :30

2 2 2 Filhos de Francisco
14:10- 16:40 -t 19:10 - 21 :40

D

Wallace e Gromit - A Batalha dos Vegetais
13:45 - 15:30 -1l:15 - 19:00 - 20:45

3 DS
A luta Pela Esperança
15:45 -18:30-21:15

3
Procura-se Um Amor Que Goste de Cachorros
13:45

Os Irmãos Grimm
14:30 - 17:00 - 19:20 - 21 :45

A Feiticeira
14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:0�0 - 22:00

O Coronel e o lobisómen
13:30 - 15:35 - 17:40 - 19:45 -21:55

Programações sujeitas a alteração

LEGENDA: A-Ação/ D-Drama/ AV-Aventura/ C-Comédia/P - Policial/ S-Suspense/ DC - Documentário/ R-,Romance/ I-Infantil/F-Ficção
,

'

'I GE D -

OUTUBRO/20051Contato: 275 2477 - 370 6488

Casamento aberto, mas nemtanto
�m âpreseq�açã;9 nesta 6aJeira, no P�qLieno Teatro do �entro Cultural, às
20hs, a peçél, g\.I�'�á se tornou uma recordista em apresentações em Járaqua
do Sul e região.Casamento aberto,mas nem tanto é uma comédia deliciosa
que trata do homem liberal e moderno que defende a igualdade, mas não a

deseja em casa.Trata-se de um texto bem escrito que discute 6 homem '

"carinhoso e qeneroso" que busca na esposa urna figura maternal e a

liberdade sexual com outras mulheres. A peça sugere também que as

, t, mulheres :são rl1,a is leais, menos vOJa�es e muito imag iDati�as. N'o entanto, nã
�il,�e tra�p de uma'�apglogia em defesa ê;J'ç casamento trad!ciElôal ou de novas

i t,endências, mas um retrato do comportamento da sociedade.
•

• ;_:c, �... �

, Ingressos na Seéretaria da SCAR a RS 10;00 (intelra).e RS 5,00 (meia).

Maracatu do chico rei
/"A SCAR está ultimando os preparativos para' a-estréia do espetáculo de ano.a

- litSUpe_rproduçãp .r:riultimídia MARAÇAJU 0.0 CHICO RE�, ehYQlvendo vídeo,
B'_::--

-

_
'i'-

- ,"»0<\ -- 5 _ -f c,; � ::' ":;_ '\- - -Al,

'jl'da'nça e música;co'ordenado pelo grupo GpoEx com a pahieipação especial
i: da OrquestraPilarmônlca de Jaraguá do Sul. As apresentaéões acontecerão
\

de 26 a 30 de outubro, no Grande Teatro do Centro Cultural. Ingressos a

"venda a partir-de 20 de outubro na Secretaria da SCAR.

Proqrarne-se
13/10 - Quintà Cultural- Piano Bar

t í 6/10 - Noite �írica - A Ópera dos ?,eQtlrl1entos - Grande Teatm - 19hs
22/10- Projeto Portas Abertas -'14h

' '.,

,

Missas Informativo Paroquial,
8/9 de outubro

NOSSA MENSAGEM
SÁBADO r
15h30-Matriz I

t
19hOO-São Luiz, i

,

17h30-São Benedito I
17h30-Rainha da Paz t

19hOO-Matriz I
19hOO-Perpétuo Socorro I

i

�
i
1:'

I
I

Queremos ver Jesus:Caminho,Verdade eVida
28° Domingo do Tempo Comum

Convidai para a Festa todos os que Encontrardes

DOMINGO A história é um conflito entre ° projeto dos homens auto-suficientes que se

opões a Deus, Diante de tal conflito a última palavra de Deus não é °

julgamento, mas a comunhão universal (o grande banquete) de todos entre
si e com o próprio Déus, A situação do povo é crítica e todos os projetos e

tentativas parecem falhar, Contudo, um povo que acredita e se compromete
com o projeto de Deus nunca �e desespera, mesmo que a situação presente

pareça completamente sem perspectivas,

07hOO-Matriz
09hOO-Matriz
19hOO-Matriz
08h30-Molha

08h30-São Cristóvãq

D

D

c

c

D

I CI
Utopia
Adrian (Leonardo Sbaraglia) está sempre
mudando de cidade, de trabalho, e quase não
tem amigos. Seu problema-pode prever o
futuro. Angela (Najwa Nimri) é uma militante
política com o sonho de mudar o mundo a

todo custo. Hervé (Tchéky Karyo) é um ex

policial que após perder a mulher, a filha e a

visão em um atentado a bomba, se torna um

expert em negociações com seqüestradores-e
terroristas. Estes três'personagens tão bizarros
quanto fascinantes estão estranhamente
conectados por uma sociedade secreta que irá

manipulá-los para aquilo que poderá ser o pior
pesadelo de suas vidas. O que eles teriam em

comum para dividir um destino tão trágico?
Suspense - Ano: 2003 - Duração: 106
minutos - Cor 14 anos Lançamento em 'DVD
e'Vídeo

Perfeitos no Amor
o filme conta a historia-de dois jovens
impetuosos e confusos que encontram a

perfeição e o equilíbrio no amor que nutrem
um pelo outro. Os dois, Mark Deloach e Dori
Lawrence, pertencem a mundos diferentes e

suas vidas estão completamente fora de
controle.Mark é um jovem muito rico com um

comportamento destrutivo que resulta em um
, acidente quase fatal. Dori Lawrence é uma atriz
extremamente talentosa que começa a perder
o contato com a realidade quando passa a

sofrer de esquizofrenia. No meio do caos da

vida, Mark e Dori se encontram e reconhecem
um no outro uma busca desesperada por amor
e compreensão.
Romance - Ano: 2004 - Duração: 95 minutos
- C�r 12 anos Lançamento em OVO e Vídeo

I

, (

r
Paciente 14
'Baseado em urna história real, o filme expõe a

verdade sobre o Projeto Hidden Lines, do
Departamento de Defesa dos EUA. Liza Raines
é vítima de um ataque brutal que resulta em

sua surdez imediata, Desesperada, Liza
concorda em participar de um tratamento

experimental para voltar' a ouvir. Mas o que os

pesquisadores não revelam é que o

tratamento está sendo testado em humanos,
apesar dos terríveis efeitos apresentados pelos
ratos de laboratório submetidos ao mesmo

tratamento. Dentro de poucos dias, catorze dos
quinze pacientes submetidos ao tratamento se

tornam violentamente psicóticos e cometem

suicídio. O único sobrevivente é o paciente 14,
Liza Raines.

Suspense - Ano: 2004 - Duração: 97 minutos
- Cor 14 anos Lançamento emOVO e Vídeo

I

Kirby e Seus Poderes
Kirby é um simpático e pacífico ser

extraterrestre cor-de-rosa, que viaja pela
galáxia em uma nave em forma de estrela. Por
acaso, Kirby aterrisa em Dream Land,
governada pelo ardiloso rei Dedede e seu

assistente Escarqot.justarnente quando um

monstruoso polvo ameaça a cidade de Cappy .

Towri.Junto de seus novos amigos, os irmãos
Tiff e Tuff, Fululú e Falalá e o pássaro Tokkorl,
Kirby vai precisar usar os seus surpreendentes
super-poderes para vencer o monstro no

episódio "Kirby Chega à Cappy Town". E talvez
Cappy Town se torne o seu novo lar depois do
episódio "A Batalha Bem-Sucedida': Inspiradas
num popular videogame, as aventuras de Kirby
vão encantar e divertir as crianças de todas as

idades.
Desenho/lnfantil- Ano: 2004 - Duração: 40
minutos - Cor Livre Lançamento em OVO e

Vídeo
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Embora seja o preferido na época 'de Quaresma e Semana Santa, o peixe é um
alimento muito saúdavel e deve fazer parte da alimentação o ano inteiro. ,

I

BoJo de Abóbora '

Ingredientes: Uma xícara e meia de açúcar; meia xícara de óleo; 2 ovos bem batidos; 1 xícara de abóbora cozida,
e amassada; 1 1/4 xícara de farinha de trigo; 3/4 xícara de farinha de trigo integral; 1 colher(chá) de bicarbonatode
sódio; meia colher (chá) de fermento em pó; 1 pitada de sal; meia colher (chá) de noz moscada moída; meia colher,
(chá) de canela em pó; meia colher (chá) de cravo em pó; meia xícara de uva passa sem caroço,

'

Preparo: Misture o açúcar e o óleo, Junte os ovos, a abóbora e misture bem. Misture as farinhas com o

bicarbonato, o fermento e as especiarias. Acrescente a abóbora. Mexa somente até que tudo esteja umedecido. Se
for necessário, junte algumas colheres (sopa) de água. Misture as uvas passas, Despeje em fôrma de bolo inglês
untada (24 x 10 cm). Asse em forno preaquecido durante uma hora e 20 minutos. Espere esfriar antes de servir.

Bacalhau do Rei
Ingredientes: 4 postas de bacalhau dernolhadas: lxícara de azeite de 0liva;4 dentes de
alho picados; 500 gramas de minicebolas; 1 quilo de batata bolinha; sal a gosto; 2
colheres de-azeite de oliva; 2 dentes de alho amassados; 1 maço de mostarda, limpa e

picada.
Preparo: Enxugue as postas do bacalhau com papel absorvente de cozinha. Aqueça o

forno em temperatura média. Numa frigideira grande aquecida,junte o azeite, o alho e o

bacalhau e deixe dourar os dois lados da posta. Passe o.bacalhau para uma fôrma'
refratária, regue com 2 colheres (sopa) do azeite da fritura e asse até dez minutos ou até
ficar macio. Enquanto o bacalhau assa, doure as batatas e as cebolas na mesma frigideira
em que foi dourado o bacalhau. Numa outra panela aquecida,junte o azéiye e o alho,e
deixe dourar ligeiramente. Acrescente a mostarda e deixe cozinhar por 5 minutos,
mexendo sempre, até a mostarda ficar macia sem perder a cor,Tempere com sal as
batatas e as cebolas douradas, tire do fogo e escorra-as muito bem.Tire o bacalhau do
forno e distribua ao redor.as cebolas, as batatas e a mostarda. Sirva a seguir.

�
TecnoFleJJ

Desenvolvendo Soluções
473717676

www.técnoflex.com.br

I f s
s stemas

473716864

, www.infqsoftsistemas.com.br'

CENTRIUM
INFORMÁTICA
Sistemas de Gestão'

473717764
www.centrium.com.br

II

e icroinfonnática
472751968

,

www.icroinformatica.com
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Otávio Mesquita faz
',' "

bonito na Band
Por Erica Guarda/GB Edições

Atualmente à frente de duas atrações, o apresentador
consegue bons índices de audiência e é considerado um

dos mais irreverentes apresentadores-da TV brasileira
Ele é irreverente e consegue de�ar o 'entrevistado à vontade, até
mesmo nas situações mais €onstrarigedoras. Atualmente, contratado
d� Rede Bandeirantes, Otávio Mesquita apresenta duas atrações na
emissora e sempre 'que aparece na te linha é certeza de audiência
garantida.
Otávio Mesquita surgiu na televisão com o célebre programa "Perfil",
que ficou 10 anos no ar, invadindo a vida dos famosos. Desde 2001, ,

Mesquita está na Band com "A Noite éUma Criança", um campeão
de audiência dasmadrugadas.
Agora, toda a simpatia do apresentador está no comando do "Cidade;
Nota 10". Radiante com a oportunidade, ele define: "O programa
tem a minha cara e representa um momento especial na minha
carreira, Estou há 19 anos no ar e me alegra ter sido escolhido para
entrar na disputa pela audiência nas tardes de domingo",
O "Cidade Nota 10" é uma disputa entre municípios em prol de
instituições de ca�idad.e. "Oprograma temamissão de entreter e

divertir o telespectador e ainda, de uma 'maneira simples, ajudar
entidades assistenciais", explica [uca Silveira, diretor artístico e de

programação da emissora.

Dezesseis cidades concorrem ao título de "Cidade Nota 10'" e a cada
semana um município é eliminado da competição. O game-show,
com uma hora e meia de duração, é dividido em três partes: provas
'nas cidades dos participantes, provas esportivas em diversos locais de
São Paulo e provas em estúdio, no cenário-do programa, cuja platéia
é formada por comitivas enviadas pelas cidades, Feito em parceria
com a JPO Produções, o programa conta com a captação de imagens
de câmeras subaquáticas e microcâmeras para dar ainda mais emoção

Um comitê de
três pessoas,

acompanhado do

prefeito ou um

substituto
'

N as tardes de

domingo, Otávio
Mesaquita entra na

acirrada guerra da

audiência, quando
. comanda o

"Cidade Nota 10".

Programa parecido
com o exti nto
"Cidade Contra
Cidade" de Silvio
Santos

indicado por ele, representa sua cidade, Os participantes
das diversas provas mudam a cada desafio e �ão sempre

,
escolhidos pelo comitê do município. Entre as provas do

programa, sempre divertidas e inusitadas, há a disputa
do "casal mais forte" através de um braço de ferro, o
"revezamento maluco" e "a mais bela história de amor",

,
No ato da inscrição, a equipe indica três entidades que

I
gostaria de ajudar, A ,produção verifica as necessidades,
o trabalho realizado por elas e escolhe uma que irá

receber a premiação no caso da vitória do município.
Além das competições, os repórteres Silvinha Franceschi
e Felipe Aukai trazem matérias sobre as cidades

concorrentes e as instituições escolhidas, uma espécie de
cartão postal do local.
Já o ''A Noite é Uma Criança" é audiência garantida nas

.

madrugadas da Band. Você acha que informação
combina com diversão? A resposta é sim e o programa
"A Noite é Uma Criança" prova isso,

Matérias, como as realizadas na casa da moeda ou no '

CTA (Centro Técnico Aero Espacial), são recheadas de

informação e nem por isso deixam de lado o humor,
Aliás, o bom humor é uma das principais características

do apresentador OtavioMesquita. Qual outro
apresentador aceitaria o desafio de passar "Um Dia de
Noiva"?
Além das matérias informativas e engraçadas o

programa também curte unia viagem, onde o

telespectador é o convidado. Cuba, Paris e San Martin
foram alguns dos destinos já escolhidos e outros virão

por aí.

Se você gosta/de um bom vinho então não deixe de
assistir o programa às terças, No quadro "Abrindo a

Adega", o telespectador tem a oportunidade de aprender
um poyco mais sobre essa bebida com quem entende do

assuntor-Lopes, o homem.do vinho.
O programa conta também com as reportagens de
Bárbara Koboldr que, além de surpreender comos mais
variados assuntos, vai te nocautear com uma beleza
estonteante, I

E se você é curioso vai adorar as matérias do vídeo

repórter Rodrigo Leitão. Além de vasculhar São Paulo
atrás de personagens marcantes, ele,é perito em

encontrar os mais curiosos pratos da gastronomia, Já
provou de testículos de boi a sopa de piranha, O

, "Mundo Cão" também faz part€ do "A Noite é Uma

Criança", Muque, o simpático buldogue, já ganhou
admiradores por todo o Brasil:
Aos sábados o programa fica ainda melhor: além de

informação, humor e curiosidades entra em.cena a

sensualidade. A emissora promete ainda muitas
novidades na atração em 2006, Agora é só esperar, ..

Sem dúvidas, Otávio Mesquita sabe como apresentar um
proqrama:e conseguir cativar o telespectador, seja qual for o assunto

Nome: Otavio Mesquita
Signo: Gêmeos
Religião: Católico
Filme:"Cinema Paradiso" /"Imensidão Azul"
Livro de cebeceirai+Oueda Livre'; de Otavio Frias Filho.
Músiça: New Age

.

Sonho: da padaria do seu Manoel
Prato predileto: cheio
Sexo: como assim? Sou espada!
Hobb.y: Automobilismo
O que te faz feliz: Fazer alguém feliz
O que te deixa irritado: Gente burra, mal humorada
Um segredo: se é segredo .. ,

Uma lembrança: meus amigos de Guarulhos
Infância: tranqüila .. ,

Família: sem ela, não dá
Band: minha realização profissional
Uma frase: "Um amigo, é aquele que gosta de você,
apesar do seu sucesso!"
Você por você mesmo: sou do bem, amigo e parceiro

Jesus, o,Maior Psicólogo que Já Existlu
Jesus, o maior psicólogo que já existiu faz uma abordagem original
da relação entre ciência e religião, ligando os principais
ensinamentos de Jesus às descobertas recentes da Psicoloqia.Corn
base em sua experiência como terapeuta e no seu profundo'
conhecimento da Bíblia, Mark Baker demonstra por que a

mensagem de Cristo é perfeitamente compatível com os princípios
da psicologia: ela contém a chave da saúde emocional, do bem
estar e do crescimento pessoal. Em uma linguagem simples e

cativante, ele mostra que, seja qual for a nossa crença religiosa ou

filosofia de vida, todos podemos nos beneficiar da sabedoria
daquele que, como diz o autor, foi' o maior psicólogo de todos os

tempos. Organizado em dezenas de lições concisas, este livro é uma

coleção de valiososexemplos práticos sobre como essa sabedoria
comprovada pelo tempo pode nos ajudar a resolver os problemas
do cotidiano, a repensar atitudes e apraticar o perdão, a
solidariedade e a lealdade, valorizando nossas vidas e nossos

relaCionamentos com mais amizade e amar.O lanç;lmenlo e da
Editora Sextante.

> ���Z���odN��e�,�!�eiro romance de
Milton Hatoum, é o relato de uma longa
revolta e do esforço de compreendê-Ia.
Na Manaus dos anos 1950 e 60, dois
meninos travam uma amizade que
atravessará toda a vida. De um lado,
Olavo, de apelido Lavo, o narrador,
menino.órfão. criado por dois tios mal
e- mal remediados, que cresce à sombra
da família Mattoso; de outro, Raimundo
Mattoso, ou Mundo, filho de Alícia, mãe
jovem e mercurial, e do aristocrático
Trajano. No centro das ambições de

Trajano está a Vila Amazônia, palacete
junto a Parintins, sede de uma

plantação de Juta e pesadelo máximo
de Mundo. A fim de realizar suas

, inclinações artísticas, ou quem sabe

para investigar suas angústias mais
, profundas, o jovem engalfinha-se numa

luta contra o pai, a província, a moral
dominante e, para culminar, os militares
que tomam o poder em 1964 e dão
início à vertiginosa destruição de

. Manaus. Nessa luta que se transforma
em fuga rebeld'e, o rapaz amplia o

universo romanesco, que alcança a

Berlim e a Londres irrequietas da
década de 1970, de onde manda sinais
de vida para o amigo Lavo, agora
advogado, mas ainda pre,so à cidade
natal.O lançamento é da Editora

_ Companhia das Letras.
'

Nem Tudo Está Perdido
Em todos os momentos passamos por experiências que nos fazem
aprender e entendér o que acontece em nossas vidas. Deus nos deu
o livre arbítrio para que possamos decidir o caminho que queremos
seguir e a vidaque desejamos ter.Telma, Plínio e Germano tiveram
seus momentos de escolha e, se escolheram bem ou 'mal; não
importa. O que realmente importa é que, mesmo sem saber, sempre
tiveram ao seu lado amigos, encarnados e desencarnados, que os

ajudaram em todos os momentos. No final entenderam que, apesar
de tudo,"Nem Tudo Está Perdidotpois Deus, independente de
classe social, raça ou credo, estará sempre disposto a receber Seus
filhos em Seus braços. O lançamento é da Editora Mensagem de
Luz,

Eunice B Delagnolo
Depto Comunicação

• • pessoas que nos
� �v
,�4GlJÁ {)O'3 prestigiaram na última

sexta-feira.Sü de
setembro de 2005, do

nosso jantar típico. É muito bom contarcom a

presença de você em nossos eventos.

, Horário atendimento
secretaria

.J

Informamos que o horário de atendimento da

secretaria do Círculo Italiano de Jaraquá do Sul é
de 2a a 6a feira, das 14:00 às 19:00h, na Rua dos

Imigrantes Italianos,33, Bairro Vila Nova, através
do telefone/fax 370.8636.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'I
sem dublês

Murilo Rosa.o Dinho
de "América" revelou
que não usa dublês

.quando seu

personagem tem que
montar em touros.

"Quando desço do
touro, os peões me

olham espantados, e
eu, com aquela pose
de Indiana Jones e

aquele meio sorriso",
completa o ator.

r Contente
Xuxa está feliz da vida com seu proqrarna na Globo.
"O TV Xuxa" entrou no horário certo e com

'

desenhos mais legais. A gente pensa numa

linquaqem para crianças que estão na quarta série.
Temos uma equipe nova e o resultado está dando
certo", conclui a Rainha dos Baixinh"'os.

Em Hollywood
Luciano Szafir está

agradando os diretores

cinematográficos,
americanos. Após
participar do filme de
terror "Nightmare", o'
pai de Sasha foi
convidado para
integrar o elenco de
"Pátria Muterr", de
Ralph Kanasi.

Rainha da bateria
Mariah Oliveira tem 20 anos, é namorada de Thiago
Coimbra, filho do ex-jogador Zico e brilhará no

carnavaJ carioca em2006 como princesa da bateria
da Acadêmicos de Santa Cruz.

R�ality Show .

A.Record recebeu mais de 10 mil inscrições para o

"Aprendiz 3". Corno prêmio o vencedor irá trabalhar
nos Estados Unidos e ganhar US$ 250 mil anuais,
cerca de R$ 573 mil:

Sem reconciliação
O internacional Ricky Martin descartou

qualquer tipo de reconciliação com a ex-noiva

mexicana, a apresentadora Rebecca de Alba:
"Rebecca e eu continuaremos sendo grandes
amigos", disse o cantor porto-riquenho. E
ponto final.

Multas de trânsito
Madonna deve uma verdadeira fortuna para o departamento de
trânsito inglês. É que ela já foi multada centenas de vezes e sua

dívida já ultrapassa os US$ 3 mil. Segundo o jornal "Daily Mail';
Madge, nome pelo qual a cantora é chamada pelos britânicos,
faz seu motorista parar em local proibido todas as vezes que vai
à ginástica, o que acontece, no mínimo, duas vezes por semana.

SEGUNDA - Adolfo explica para Bernardo,
Urubu e João que está expulsando-os do

colégio porque estão envolvidos em

processos criminais. Rafa combina com

Vilma que ele e Marley vão fazer um shaw
no Giga,-aprêsentando-se como adupla de
funk Bonde do Rafão e MC Mailey. Naná
tenta fazer com que' Adolfo volte atrás em

sua decisão,mas ele dizà educadora que .. Ia

pode deixar o colégio caso não esteja
satisfeita com seus métodos. Naná flca
indignada e pede demissão. Amanda
contrata Hé rcule s para fazer uma

massagem em .Kiko que, sofrendo com a

brutalidade do massageador, que usa o

braço imobilizado pela tipóia para empurrá
lo. A atitude do ex-namorado mostra para
Amanda que o machucado é falso. A jovem
revela,então,quejá sabia detoda a armação
de Kiko,

TERÇA - Betina diz a Adolfo que os alunos só
vão aceitar suas decisões se ele receber o
aval de Pasqualete. Os professores tentam

eonvencê-Io a 'entrar em contato com o

verdadeiro diretor, mas, ele não cede, Os
alunos sofrem com o calor que faz no pátio,
mas não irão embora. Rafa decide fazer o
shaw de funk no' meio do protesto, já que
terão um vasto público, Adolfo fala para os

alunos que vai acusá-los de invasão de

propriedade se ainda estiverem no colégio
quando for embora.Urubu e João fecham os

portões para não permitir que ninguém
mais entre. A dupla faz sucesso.até que Rafa
'erra na coreografia ecai,der'rubando Marley.

QUARTA - Os alunos acabam com a

manifestação. Naná fala com Pasqualete
que manda demitir Adolfo e pede que ela

fique na diretoria até sua volta. Todos

cornernorarn.Gabi fala para Rafa que gostou
de. seu shaw, mas diz que ele terá mais
sucesso cantando axé music. O time' de
.Bernardo ganha uma partida de futebol
contra o de Urubu e os dois combinam uma

revanche. Afrânio descobre que sua 'mãe,
Mama Francesca, vai vir passar um tempo
em sua casa e se preocupa, pois, para

agradá-Ia, havia dito que estava noivo. Os
alunos adoram o shaw de axé music. No

entanto, Rafa descobre que Gabi tem

namorado efica arrasado.

QUINTA - Betina fica constrangida com a

situação e Bernardo não gosta. Cabeção
avisa a todos que não pretende mais voltar

para o Japão, Rafa conta para o amigo que
Download é o novo qerente do Giga,
temendo a reação dele. Betina repreende
Urubu por ter dito que estavam namorando
sem consultá-Ia antes. O jovem fica
ofendido. Betina se sente 'culpada e

concorda em namorá-lo, Cabeção explica
I

para Rafa que estudou sobre a filosofia zen

no Japão e não liga mais para
materialidades, Bel apresenta sua tia,
Gracinha, para Download.Afránio finge que
Beth é sua nqiva é a professora fica furiosa.O
time 'de Urubu'ganha a revanche. Naná vê

que a cantina do Múltipla Escolha foi
roubada.'

'�

SEXTA - Kiko e João garantem que não

viram nada enquanto estavam jogando

JK .

I
A nova minissérie que a Globo está produzindo e que deve estrear em janeiro de '2006 terá
47 capítulos e contará a história de Juscelino Kubitschek.JK foi presidente do BrasiJ entre

1956e 1961.

Fora do ar
Agora que'o programa "Fora do Ar" saiu mesmo fora
do ar, CacéRosset já está pensando em seu futuro e

pode se transferir para a Record a qualquer
momento.

futebol.Cabeção não se abala com o estado do
carro, para espanto de Rafa. Bel pede que
Download leve Gracinha para passear,
deixando-o nervoso.Vilma fica pasma,quando
Cabeção garante não ter problema em

trabalhar como gar-çom. Beth tenta contar

para Mama Francesca que não' é realmente
noiva de Afrânio, mas ela passa mal, fazendo-a
desistir. Cabeção joga fora as comidas de

origem animal da república, deixando todos
furiosos. Betina confessa para Bel que não

esqueceu Bernardo, mas diz que vai tentar
namorar Urubu. Os meninos se encontram

para jogar a partida tina I, mas ouvem um

barulho na cantina evão investigar.
.

SÁBADO - NÃO HÃ EXIBiÇÃO

ALMA GÊMEA
SEGUNDA.- Agnes confessa para Serena que
se sente culpada pela morte do filho. Serena.
tenta abraçar Agnes, mas ela a repele e

continua não acreditando que a mestiça é a

reencarnação de Luna. Adelaide e Rafael
afirmam para Agnes que não contaram a

Serena que Luna tinha um irmão. Roberval
mostra a Dalila a medalhinha que estava

usando 'quando foi abandonado no orfanato e

diz que quer dá-Ia ao seu bebê. Ritinha
continua doente e Kátia não sabe como vai

pagar pelo tratamento. Raul diz a Olívia que vai
assumir o comando ao restaurante mas ela
afirma' que jamais permitirá. Terezinha 'exige
que Raul lhe dê um vestido para não. contar

que ele é-o pai do filho de Dalila.Madalena fala
para Olívia que Raul paqou um vestido para
Terezinha.Cristina contrata um advogado para
fingir que está se empenhando em tirar Guto
da cadeia'. Rafael pergunta a Guto o que há
entre ele e Cristina.

TERÇA - Rafael quer saber se Guto teve
encontros corh Crlstina depois que saiu da
cadeia. Agnes fala para Serena que acreditará

que ela é mesmo a sua filha se ela. se lembrar
de um segredo que existia entre as duas.
Mirella avisa Olívia que ela não pode
demonstrar sua raiva, ou Raul perceberá que
sabe seu segredo. Julian hipnotiza Serena e a

mestiça se lembra de um homem maltratando'
Luna. Serena afirma para Julian que tem'
certeza de que aquela lembrança tem a ver

com Agnes. Ciro tenta falar para Agnes algo
sobre Cristina. Olívia pergunta a Terezinha se

ela está envolvida com Raul. Aqnes conta para
Rafael que Ciro tem algo sobre Cristina para
lhe-dizer, Terezinha revela a Olívia que o filho

que' Dalila está esperando é de, Raul. Guto
conta para Cristina que Rafael o procurou.

QUARTA - Cristina garante a Guto que o ama,

que vai tirá-lo da prisão e pede que não conte

nada a Rafael. Divina fica estupefata ao saber
do namoro entre Dalila e Raul. Julian avisa
Eduardo que Alexandra ficará ainda mais
agressiva no início do tratamento, pois a voz

quefala com ela a perturbará. Rafael pergunta
a Ciro se foi Cristina quem mandou Guto dar
um beijo em Serena. Ciro indica que sim com

asmãos, rnas'Rafael não vê, pois é retirado do

quarto pela enfermeira. Alexandra empurra
Nair, que bate a cabeça. Roberval explica que
se casou com Dalila mesmo sabendo que ela
estava grávida de outro porque a ama.Crispim

"

vê Jorge e Mirna juntos. Osvaldo, Vitória e

Hélio vão tomar satisfações, com Raul.
Cristina tenta se aproximar de Rafael que ao

invés de vê-Ia, enxerga Serena e por isso lhe
sorri.

QUiNTA - Rafael confessa para Cristina que
ainda ama Serena. Vitória; Hélio e Osvaldo,
ajudados por Ollvia, dão uma lição em Raul.
Dalila pede demissão da loja de flores.Julian
olha nos olhos de Alexandra e pergunta
quem está lá. Alexandra desmaia. Crispim
joga Jorge no chiqueiro, Dalila fala para
Roberval que acha que Raul está roubando a

loja de Rafael, mas não sabe se deve contar.

Olívia garante' a Vitória que Raul não

conseguirá roubar o restaurante' quando o

juiz souber que namorou Dalila. Raul fala
para seu advogado que quer acusarOlívia de
·armar um escândalo contra ele. Adelaide

pergunta á Agries se..ela gosta de Ciro.Agnes
afirma que tem seusmotivos para não querer
se envolver com homem algum. Rafael vê a

imagem de Luna no ateliê. A imagem se

transforma em Serena.'
.

SEXTA - Serena vê a imagem de Rafael num

espelho e sofre. Rafael explica para Felipe
que precisa se casar com Cristina, pois ela
está esperando um filho seu. Eduardo
permite que Julian continue o tratamento de
.Alexandra. Vera fala para Eduardo que não

suporta mais ficar' longe dele. Agnes
descobre que Ciro irá sobreviver e promete
que cuidará dele. Kátia pede a Felipe para
andar com ela de braço dado. Cristina fala
para Adelaide que vai ensinar Rafael a amá-Ia.
Dalila fala para Raul que contará a Rafael que
ele está roubando a loja de rosas se não

ajudá-Ia com as despesas do bebê. Olívia

pede que Abflio leve seu processo de

separação adiante. Vitório pede Olívia em

casamento. Serena faz outra sessão com

Julian e se lembra. do segredo que Luna
dividia com Agnes.

.

SABADO - Serena conta para Julian que um

namorado de Agnes tentou se aproximar
Luna. Olívia aceita' o pedido de Vitória.
Roberval fala para Dalila que não vai aceitar
dinheiro de Raul, Raul pede ajuda ao

.advogado Ermelino para tomara restaurante
de Olívia. Ciro conta para Rafael que
encontrou indícios de que Cristina fez
diversos pagamentos a Guto.. Kátia pega
dinheiro com. Cristina para pagar os

remédios de Ritinha. Cristina faz Kátia

prometer que vai separar Felipe de Mirella.
Raul dá um emprego a Terezinha. Ciro
aconselha Rafael a não se casar com Cristina.
Rafael procura Serena, mas ela não quer se

magoar mais.Mirella pede a Felipe para ficar

longe de Kátia. Serena fala para Agnes que já
sabe de tudo. R-afaelleva Cristina a São Paulo

para fazero exáme de gravidez.

SEGUNDA - Bullock está prestes a condenar
Ben. Mercedita e Violeta contam a Ben que
Diana o salvou. Frank faz uma oferta a Gógol,
mas Rush não o deixa aceitar. Viridiana reza

por John. Bullock convida Bén para um

churrasco. Jeff chama Diana para jantar,mas'
ela não aceita. Bike Boy investiga a mina de

TERÇA - Ben pede um tempo para pensar.
Penny Lane adora uma invenção do pai: um
espelho retrovisor para cavalos. Aquarius
pede que a filha se afaste pelo menos por um SÁBADO - Todos se encontram na grande
tempo de Neon. Jeff avisa a Bullock que as 'festa do salóon. Úrsula e .duas beatas
meninas estão chegando. Bullock gosta de aparecem na porta fazendo pregação.Úrsula
saber que Viridiana ficou sem dinheiro, Neon I finge passar mal e é carregada por Aquarius,
confessa para o pai que não estudou 'I Dong Dong e Harold. Charles convida Penny
zootecnia.Bullock bufa.Neon,a pedido do pai, Lane para escrever artigos científicos no'
explica o que é um telefone e ninguém I jornal.

Yoko e Neon dão um showde dança
acredlta.Ürsula pergunta oque Penny Lanefoi na pista. Diana senta-se à mesa dos Bolívar,
fazer na cascatinha. Denaide e Henaide se

I
propositadamente entre Ben e Mercedita.

vestem como Jesse James e Billy the Kid e Neon e Yoko são aplaudidos. Penny Lane
colocam os vestidos por cima. Javier entra neste' momento � 'Neon desafina.
aconselhaBena levarem conta sua paixão por I

Mercedita diz a 'Diana que Ben está
Diana e desistir da vingança. Gógol pede um I acompanhado. Ele sai do saloon. Neon e

percentual do faturamento a.Jack, para liberar Penny Lane discutem. Dong Dong fala da

amedidaprovisória.ÚrsulaproíbePennyLane I traição de Dorothy e todos acham que ele
de salr sozinha. Mercedita diz que jamais I está fora de si, já que sua mulher está

namoroualguémeseaproximadeBen. I desacordada. Aquarius consola Penny Lane.
I Nicola convida todos para a estréia do circo.

QUARTA - Penny Lane e Catty se preparam II '

.. '

para confessar.Pablíto produz com o gás uma '

labareda na mina e Bike se apavora. Penny �
Lane pede que Padre Hacker acoberte o seu >AMÉRICA
envolvimento com Neon.Jeff descobre o valor

r,/
.

da hipoteca. Penny Lane olha desconfiada . SEGUNDA Miss Jane diz a Sol que não pode
para Catty quando ela conta que sua desistir de sua história Com Ed e quer
penitência foi 100 Padre-Nossos. Yoko promover um encontro dela com o marido.
concorda em participar do plano de Jeff e Simone telefona para Kerry e conta que está
Bullock.JesseJames e Billythe Kid se divertem I no Rio. Tião. Geninho sente saudades de
no cassino. Vegas apresenta Gógol aos dois. I Mazé. Consuelo deixa claro para Neto que

qUegelam.Go.·901 eVegasfazem um pacto de

I
jamais vai permitir que se case com Rosário.

silêncio: ninguém conta sobre o passado do Alex engana Mari, conta que está
outro. Neon e Diana dançam, pensando em arrependido de tudo que fez e a convence a

Penny Lane e Ben. Jeff se deslumbra com q dar um depoimento dizendo que ele não
telefone. Washington fala para Jeff que

,

conhecia Ramiro. Feitosa leva Creusa e Diva
Bullock precisa decidir se a ferrovia passará ao aniversário de Flor e Islene fica furiosa.
pelomeio da cidade ou pela terra dos colonos Haydée diz a Raíssa que está arrependida da
e lavradores. maneira como tem tratado Glauco desde

que ele saiu de casa. Raíssa aconselha

Haydéea deixaras problemas de lado ecurtir
a vida. Haydée confessa a Glauco' que
entregou à polícia as provas que tinha contra
ele. Sol levaMiss Jane ao baile dos peões. Zé
Higino também está no baile, mas não se

vêem.
'

ouro. Sam e Zulma ficam felizes com a

Choupana; que a!'jora é deles. Denaide e

Henaide decidem aproveitar a noite em Santa
Fé como Jesse James e Billy the Kid. Jeff Ideal
dá conselhos a Jeff. Mãe Bizerra diz que piana

'

está apaixonada por Ben.Violeta se preocupa
ao saber do churrasco e do amor de sua patroa
pelo forasteiro. Viridiana conta para a família

que foi humilhada por Bullock.Sam se assusta
com os gases na mina. Úrsula quer soluções
para a crise financeira da família e se irrita

quando Aquarius fala do gás na mina, que
pode virar energia. Dong, Dong não se

conforma com o diário de sua mulher.

QUINTA -vZorroh treina e tenta fazer o Z em

uma madeira, sem sucesso. Diana vai atrás
dele e pede desculpas pelo pai. Mãe Bizerra é

apresentada a Bene diz que ele domou Diana. IPenny Lane e Aquarius se impressionam
quando o gás se ilumina toda vez �m que soa

uma trovoada. Diana se declara para Ben, que
diz ter medo de gostar de alguém.Aquarius sr
intriga com o gás fosforescente.Penny propõe

chamem o.gás de Neon. Bullock diz a Jeff

que precisarão fazer desapropriações e que,
quando a ferrovia chegar, todos os terrenos

das imediações deverão ser dele. O vilão
promete também que fará tudo para comprar
a fazenda dos McGold. Gógol fica tentado a

aceitar dinheiro para libertar Frank, embora
Rush seja contra. Acobertado por Padre
HackeG Neon aguarda Penny Lane no

confessionário,

SEXTA - Henaide e Denaide comentam sobre

as meninas de Vegas. Henaide se apaixonou
por Elga. Os dois riem como homens, Zorroh

aparecé na janela e elas se recompõem.
Bullock avisa as Naides e a Zorroh que a

central telefõnica será no hotel. As garrafas
com gás explodem em meio à experiência de
Aquarius de consequir luz. Mercedita

pergunta a Ben se estão namorando.

Aquarius se empolga com a idéia de iluminar
a cidade com gás neon. Úrsula exige que
Padre Hacker tome uma atitude contra a

medida provisória e ameaça falar com o

bispo.Charles e Harold combinam de chamar
Ben para morar com eles. Catty conta para
Ürsula que o gás chama-se Neon.Zoltar leva
Bike e Pablito para conhecer o circo. Eles se
encantam com Tábata.

TERÇA - Tião se angustia com a falta de
notícias de Simone. Glauco não tem coragem
de contar para. Lurdinha que está com

problemas napolícla.Creusa deixa que Feitosa
vá sozinho para a gafieira e sai para namorar.

lslene fala mal de Creusa e briga com Diva.
Haydée conta para Raíssa que Alex já era

casado. Mari dá um depoimento afirmando
que Alex não conhecia Ramiro. Ed decide ir ao
Brasil conversar com Sol. May diz a Ed que
também vai ao Brasil porque Miss Jane a

chamou. Kerry diz a Tião que Simone não quer
voltar para ele. Miss Jane conta a Sol que Ed
está vindo para o Brasil. Alex, atrás das grades,

"

diz a Raíssa que a ama.mas ela ri.Lurdinha manda
Glauco dar seu apoio a Ralssa. Odaléia percebe
que Mari está estranha e pergunta se voltou a se

envolver com Alex. MissJanevê Zé Higino.

QUARTA - Miss Jane foge de Zé Higino, pois '

teme que a veja depois de tantos anos. Mari fica �\:
assustada com a perspicácia de Odaléia, mas .'

garante que não está envolvida com Alex.
Lurdinha consola Raíssa, que aceita o apoio da I

amiga,e as duas fazem as pazes. Haydée telefona
para Tony e diz que quer vê-lo. Helõ chega a

Miami com Rique e não quer dorrnk no' mesmo
quarto de Neto. Sol encontra Tião, seoferece para
conversar com Simone e assequrar-lhe de 'que
não há mais nada entre eles. Tião confessa para
Sol que ainda gosta dela e ela fica atordoada. Zé.
Higino vê Miss Jane de longe, mas acha que se
confundiu. Mari vê que sua foto saiu no jornal.
como a namorada cujo depoimento inocentou
Alex. Helinho vê a notícia e fica chocado.May vai
se encontraréom Sol em Boiadeiros.

QUINTA - Mari fica arrasada, pois teme qué
Helinho não a perdoe pelo que fez.May sugere a

Sol que entregue seu filho para ela e Ed criarem,
em troca de dinheiro. Sol fica furiosa e manda

May se afastar. Helinho entrega sua aliança .de
noivado a Odaléia. Glauco dá um carro de
presente para Lurdinha. Adalberto teme que Zé

Higino não aceite que se mude para a casa de
'Mazé após o casamento. Odaléia diz a Mari que
Helinho desfez o noivado, e ela fica arrasada, !

Simone diz a Irene que a casa onde mora no. �io é'
sua por direito. Laerte se interessa por May.
Glauco procura Raíssa com saudades e a deixa
emocionada. Consuelo conta a Helô que Neto

pediu Rosário em casamento. Djanira chega ao

Brasil e visita Alex na prisão. Ed chega a.
Boiadeiros e encara Sol.

SEXTA - Laerte manda fiares para May.May diz a
..

Miss Jane que jamais poderia se sentir atraídà .;

por um homem primitivo como Laerte. Djanirá '

deixa claro para Alex que ainda vai se vingar. Ed
pede a guarda do filho para Sol que jura que ele
não vai separá-Ia de filho. Tião vê Sol exaltada'
depois da discussão com Ed e a abraça. Ed volta
para dizerque ainda a ama, mas a vê abraçada
com Tião e desiste. Dalva deixa escapar para

'

Farinha que o pai dele é Gomes, e ele fica
radiante. Haydée conta a Tony que procurou um
analista e, que quer voltar a ser o que era antes."
Farinha chama Gomes de pai na festa de noivado.
de Ariovaldo e Déia. O médium diz a Tião que,

•

em breve, ele vai ter todas as respostas que'
procura. Ed deixa um bilhete para Miss Jane
dizendo que foi para o Rio, pois não se entendeu
com Sol. I

SÁBADO - Miss Jane lamenta que Ed e Sol não a

tenham chamado para intermediar a conversa.

Geninho se prepara para a audiência sobre a
.

venda das terras. Laerte convida May e Miss Jane .

para almoçar em sua fazenda. Neuta insiste que':
Júnior se case com Kerry,mas ele explica que não
é apaixonado por ela. Graça expulsa Gomes de
casa. May percebe que está atraída por Laerte e

fica chocada. Ed decide lutar pela guarda de seu
'

filho na Justiça.Vera enche o quarto de Radar de
coisas para o bebê,.e, ele é obrigado a aceitar. ;
Raíssa.dlz a Tony que não se importa se ele e,'
Haydée ficarem juntos. Sol sente as dores do '.

parto. Tião tem a sensação de que algo está:
acontecendo é sai de casa, achando que é com ,

sua mãe. Sol sai para pedir ajuda e acaba sozinha'
no melo-do pasto,debaixo de uma forte chuva ..
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Maquiagem definitiva,
a sensação do momento
A mulher moderna, a cada dia que passa, tem menos tempo para
cuidar de si mesma. Na correria do dia-a-dia, acaba esquecendo de se

dedicar a detalhes, que podem ser pequenos, mas que na verdade
fazem toda diferença no que diz respeito à beleza e auto-estima. E é

para a mulher 90 Século XXI que empresas e especialistas
desenvolvem produtos e técnicas capazes de deixá-las ainda mais

,

belas, da hora em que acordam atéquando voltam para a casa, no
.

fim da noite. Tudo isso sem perder tempo na frente do espelho, ou
dentro dos salões de beleza.
Ést�mos falando da maquiagem definitiv�, união de produtos e

técnicas que quando aplicadas realçam permanentemente a beleza
femihina. De acordo com especialistas, a evolução dos produtos e

técnicas desenvolvidas para a maquiagem definitiva permitem um
.

/'

efeito natural e duradouro. Após a aplicação, a cliente retoma 20
dias depois para o retoque final, caso seja necessário. O resultado
dura de dois a quatro anos, de acordo com o tipo de pele.
Sobrancelhas, olhos, cílios e lábios. Tudo é possível para maquiagem
definitiva. A falta de pêlos nas sobranc�lhas pode ser corrigida com a

aplicação de 'fios artificiais.
pãra os olhos, é possível fazero contorno superior e inferior, como'
um delineador. Os lábios, eterno alvo do desejo masculino, podem.
ganhar contorno ou preenchimento.
O desconforto causado pelo dermógrafo, aparelho que pigmenta a

pele, pode ser reduzido com a aplicação de uma anestesia local.
Para os cílios, a técnica de permanente, além de destacar o olhar, traz
praticidade, Especialistas recomendam a técnica para mulheres que
não têm curvatura nos cílios -(retos e caídos). O trabalho dura cerca

de três meses e o resultado é como se a cliente estivesse com rímel e
curvex permanentes. Os olhos ficam iluminados e super sensuais.

Apesar de seu uso ser difundido com propósitos apenas estéticos, a
maquiagern definitiva também tem papel importante na recuperação
da auto-estima das mulheres com imperfeições na pele e nos lábios
como as fissuras lábio-palatinas,
Amaquiagem definitiva também pode ser aplicada em peles de
diferentes etnias.
Profissionais da área alertam que, apesar da gama de aplicações, a '

maquiagem definitiva tem algumas restrições: mulher grávida não

deve usar e durante a menstruação é melhor evitar, pois a mulher.
fica mais sensível. <'

.

6 Maquiagem definitiva, união de �rodutos
e técnicas que quando aplicadas realçam
permanentemente a beleza feminina

Recomendações: ,..�_._,._�.�-,-�-_._�,

Até 10 dias 'pós aplicação , . -; , .

- Não passar por bronzeamento artificial
-Não comer frutos do mar

'

- Evitar comer pratos e bebidas quentes

,

Esfoliante para'
revitalizar a pele
A natureza nunca esteve tão presente no mercado
cosmético como nos dias de hoje disponibilizando
ingredientes para a formulação de excelentes produtos
para revitalização capilar, facial e corporal. Para
acompanhando esta tendência, a Vita Derm incluiu ne

linha Vita Spa o Sabonete Esfoliante Facial eCorporal
Manga e Cupuaçu, um produto caracteristicamente
tropical que reúne os benefícios da manga e do cupuaçu,
para deixar a pele macia, hidratada e suave ao toque.

.

O novo produto atua como um pelling vegetal formulado
com microesferas que proporcionam esfoliação sem

agredir a pele, auxiliando na remoção das células mortas.
Formulado com Extrato de Cupuaçu, rico em linolético

pertencente à família do Omega 6, possui alto poder
nutritivo e revitalizante. Com Extrato de Manga, possui
ação emoliente e tonificante que auxilia na hidratação e

regeneração das peles mais sensíveis e desvitalizadas ..

I
I

r

OS
Áries - Seja mais atuante se quiser alcançar seus objetivos. No entanto, haja com

prudência e inteligência.Nãoqueira resultados imediatos.

Touro - Não se preocupe demais comas outros,principalmente com a opinião alheia.
Siga' a sua intuição e persiga os seus objetivos. Bom para 'tratar de assuntos

profissionais.

Gêmeos - O momento indica que a sorte está do seu lado, mas afaste-se de pessoas
pessim istas.Assurna a responsabilidade sobre os seus sucessos e fracassos.

Câncer-Valorize a sua intuição e não queira resultados da noite para o dia.Lembre-se
de que os conflitos fazem parte da vida de todo mundo.Tenha calma que a solução
virá.

Leâo - Excelente para renovar o quarda-roupa e o visual.Cuide da saúde e da beleza.

Seja mais to'lerante com as pessoas de um modo geral, principalmente com a pessoa
amada que vai se mostrar.arredia. "

Virgem - Mudanças importantes poderão ocorrer. Tenha calma e conte com sua

capacidade de trabal ho pa ra resolver assuntos relativos a d in heiro e dívidas.

<l O sabonete esfol iante
facial e corporal.
formuladó com manga e

capuaçu não agride a pele
e promove a remoção das
células mortas

Libra - O momento é de paz e recolhimento.Aproveite para reforçaras laços familiares.O
período indica que deve ser evitado qualquer especulação no trabalho e nos assuntos

financeiros.
'

.

Escorpiâo - Lembre-se de que tudo o que fizer hoje refletirá no amanhã. Por isso, controle a

sua impulsividade e meça as suas palavras.Tenha paciência com a pessoa amada que será de

grande apoio.
.

Sagitário - Não tape o sol com a peneira e enfrente os seus problemas de ·frente. Tenha
cautela nos assuntos financeiros e não cultive o pessimismo,

Capricórnio, - O momento não favorece o trato de assuntos sentimentais.Meça suas palavras
no trato com a pessoa ámada.No entanto,os assuntos detrabalho e financeiros estão em alta.

Aquário - Tenha cautela no trato com todos. Procure liberar a sua criatividade,mas respeite a

opinião alheia.Procure não especular quando o assuntofor dinheiro ou trabalho.

Peixes - Não fique esperando que as coisas caiam do céu ou que-outras pessoas façam o que
tem que ser feito por você. Canalize a suas energias na solução dos problemas. Não cultive o

nervosismo,

Urúguai, Circuito de
Identidades Latinas

2005

Para aqueles que .costurnarn acompanhar
nossa coluna semanal, falar do Circuito de
Identidades latinas não significa mais':' :,:::: '

algum mistério. Acredito que durante esté'.) .,;1.

período em que estivemos expondo partes" ':)�
dos acontecimentos e eventos em nosso>' S'l

curso de Moda, o Circuito já se apresenta" PJ

como uni velho conhecido. Neste ano, cfi .Im

Identidades Latinas sopra as velas de selfJ IJ

segundo ano de vida e mostra que veniii'l1'�
crescendo para muito além daquilo o que sé" Cc1

imaginava. qI f'1J

Na última semana, durante os dias 26 a 30 de" ';J

setembro o Circuito de Identidades esteve'>! ,p,

acontecendo na Faculdade de Desenho e,r�,J
Comunicação da UDE, no Uruquai, e foi uniéi"'1:
sucesso! Representando o curso de Moda dáf:( ';[:

Uner] esteve participando o discente Marlorí:'�;/''\
Ricardo, da V fase, que no ano passado�'''\-:
participou do Circuito de Identidades - BrasW!18Z
em Jaraguá do Sul e conquistou prernlação ,�:;�

com o seu trabalho desenvolvido durante á'\""C
semana de trabalhos/ woorkshbps reallzada-l>:
nos laboratórios da Unerj. Nesta edição] "�I

Marlon conquista novamente premiação, em'; ',:1

segunda colocação. Além de Marlon, a': '3';

coordenadora do curso de Moda, Celaine'- d

Refosco, também participou d a sP?
conferências e foi-urna das guias estranqelrasP>
no evento.Celaine é uma das idealizadoras do'! ,.c;
Circuito de Identidades Latinas ao lado de; 'CI

. .

laura Novik.
Nesta edição no Urugúai, pela primeira vez o'" S

Identidades abriu-se para o setor mobiliário:�:·:t)
trazendo também objetos ut ilit ár io s'! 'I�'
acessórios de moda e serviços. Esse é um fato': r,s

que tenciona unir desiqners, estudantes, �
artesãos, artistas, empresários e líderes de .,!)

.empreendimentos, procurando desenvolver
uma linguagem comum de desenho com

base na identidade latino-americana. A

metodologia de trabalho aplicada envolveu
os desiqners convidados, que atuaram corno, �
q u i-a s de laboratório, através da�.f�
apresentações visuais e da orientação durante

<li

as atividades práticas realizadas pelos
participantes. Os materiais utilizado s-, p
envolveram madeira, couro, lã e pedras, (
semipreciosas. Diferente de sua primeiras',[_!
edição, quando o foco do trabalho esteve na·. s
moda propriamente dita e vista, comi )

desenvolvimento de peças de vestuário e,··'!

utilização de tecidos e materiais recicláveisu. b
nesta' edição a proposta de trabalho sén 'f

ampliou e estendeu-se a outros produtos e'f j

matérias-primas, prova de que a moda vai- [:;

muito além daquilo e que o senso-cornumd-'
imagina ou acredita. "'c2

A 'intenção de realizar esta semana de';?:
trabalho envolvendo acadêmicos, docentes ,€i:':'
profissionais de moda Ide diversas:-;
nacionalidades, estende-se além daquilo 0".' �

. q ue já se com entou. Está t'arn b é rri' _i

fundamentada no desenvolvimento e na ..

··

buscar de novas propostas de produtos com

inovação e que tragam consigo o conceito de
Identidade como uma e straté qia de.
diferenciação entre o mercado altamente

, globalizado e universalizado ao qual estamos
habituados.Mas para isso há a necessidade de

que os futuros profissionais estejam;
interessados em participar e-em construir em

conjunto essa ideologia dentro de uma

América Latina que abriga em sua essência
diversas formas,cheiros e sabores os �uais são
de extremas particularidades. Acredito estar-

em tempo de refletirmos a respeito da-]
interrogação. feita pelo antropólogo Darcy.,;.
Ribeiro já na década de 1970 sobre a�t
identidade desta parte do mundo: "Quem a •.
América Latina quer ser?':

:�':

Daiana Riechel-VI fase.Curso de Moda

"
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Saia da correria e passe as
,

festas de fim. de ano no sossego
Se reste final de ano você quer fugir da correria e passar
as férias em um lugar pra lá de sossegado, então o lugar'
cer:tq para você descansar e curtir a família é-no Hotel

Fa�e1f4a Mazzaropi, em Taubaté (130 km de São Paulo).
Lá a fIiançada brinça o dia todo e os pais podem curtir os

mq11fentos de folga.
'

Durante as festas de fim de ano, o Mazzaropi tem uma

prqgfamação de lazer especial que inclui oficina de

boneca de pano, visita à horta com degustação de
,

temperos e colheita de legumes e mais as atividades já
tradicionais no hotel. Visita ao Sítio do Pica-Pau
Amarelo, Hora do Conto com histórias de Monteiro'
Lobato, passeios de bicicleta, torneios de pesca e outras

invenções dos tios, como gostam de ser chamados os

monitores.
Além da programação de lazer, o Hotel Fazenda
Màzzaropi oferece uma completa estrutura, com piscinas,
sauna, academia de ginástica, salão de jogos, campo de
futebol, bocha, mini golfe, lago com pedalinhos,
arvorismo, bicicletas para passeio,'quadra de tênis,
cavalos;brinquedoteca etc.

Os 1,18 apartamentos do hotel são equipados com ar

condicionado, ducha com aquecimento central, telefone,
televisão com canais de assinatura e va-randa. As diárias
incluem sempre café da manhã, almoço e jantar, servidos
em sistema de bufê, com grande variedade de saladas,
com verduras e queijos vindos de uma fazenda

pertencente ao hotel, pratos quentes e sobremesas.
Para o Ano Novo, o Hotel Fazenda Mazzaropi tem
pacotes de 3, 4, 5 ou 7 dias e os preços para casal variam
a partir de R$ 2.310,00 caril todas as refeições incluídas
(trê� dias). O pacote mais longo, de 7 dias, varia a partir
de R$ 3.430,00 para casal. A programação de Ano Novo
inclui ainda coquetel, ceia e queima de fogos na noite de
3 i de dezembro, e mais almoço especial no primeiro dia

,I.

dó ano.

O pagamento pode ser feito em três parcelas e uma criança até 2 anos, no

mesmo apartamento, não paga.
O Hotel Fazenda Mazzaropi já conta com intensa programação de lazer,
mas dois passeios estão entre as atividades mais disputadas por crianças e

adultos. A visita ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, na parte central de Taubaté,
e o passeio pela Fazenda Itaim, nas imediações do hotel.
Foi no Sítio do Pica-Pau Amarelo que o escritor Monteiro Lobato passou a

infância e buscou inspiração para escrever as aventuras de Emília, Pedrinho
e Narizinho. Os hóspedes seguem para lá em carreara pelas ruas da cidade e

durante a visita têm a oportunidade de conhecer um museu com móveis e

'

objetos pertencentes à família do escritor, podem consultar a: biblioteca e

assistirpeças de teatro.Todos são recepcionados pelos próprios personagens.
Já à Fazenda Itaim fica a 100'metros do hotel. Trata-se de uma propriedade
com 1,7 milhão de metros quadrados de área criada justamente para

homenagear duas figuras ilustres ligadas à cidade de Taubaté: Monteiro
Lobato e Amácio Mazzaropi. Emília, Narizinho, Pedrinho e Visconde

'

também recebem os visitantes e levam todos para conhecer Uma réplica da
casa idealizada por Monteiro Lobato; E na Fazenda Itaim também foi
construída. uma Casá do Jeca, em homenagem a Mazzaropi. Mas o que faz
sucesso mesmo é o passeio de,Maria Fumaça, um percurso de 12 minutos.
O Hotel é especializado em lazer para famílias, além dos passeios, oferece
unia intensa programação de lazer, dividida de acordo com a' faixa etária. Os
menores participam de atividades na brinquedoteca, fazem passeio de
trenzinho e se divertem com as atividades lúdicas como a caça ao Jeca e

viagem ao Reino das Águas, no lago do hotel. Os maiores participam de
torneios esportivos, sessões de cinema com direito a pipoca entre outras

coisas. Para os adultos tem caminhada, hidroginástica e aulas de culinária

caipira na Casa do Jeca.
O complexo turistico ocupa a área de umafazenda que pertenceu' ao ator e
cineasta Amácio Mazzaropi. Nesta propriedade, Mazza, como gostava de ser

chamado pelos a-migos, ergueu os maiores estúdios de cinema da América
Latina. Hoje os hóspedes podem conhecer a trajetória do ator no Museu

Mazzaropi e ainda ficar hospedado em apartamentos criados para alojar
atores, produtores e diretores, hoje totalmente remodelados.

Serviço: Para maiores informações acesse o slte.www.mazzaropl.com.br

LDIVUlGAÇÃol
Kauã e Kauê 5 anos de sucesso

I
. �::. .', I'

,
.

2

A.�dllpla Kauã e Kauê começou suas atividades no' ano de 2000

onde se encontraram em Jaraguá do Sul. Kauã naturaldo Rio
Gra�nde do Sul que desde muito jovem trabalhava como músico
em-bandas e Kauê natural do interiordo Paraguai tinha a música
corno seu grande hobby. .• I

Lev:ados por um sonho em comum: o de fazer parte de uma

d,upla sertaneja" decidiram então tornar profissional aquilo que
vinham fazendo apenas como diversão.
EtnsOutubro do ano de 2003 foi realizado o primeiro projeto da

dupla, a gravação do primeiro CD tendo como título Paixão
. Cp!'ltida, que superou todas as expectativas de venda.
Sendo feito um trabalho regional de divulgação do CD.
Slrrurltaneamente a dupla fez shows importantes para sua

canelra em parceriacom o Mágico Silker.
Foram feitos shows em algumas cidades como:Três Barras,

Tij�cas, Nova Veneza, Presidente Nereu e outras.

Efll;,setembro do ano de 2004 participaram do lançamento do DVD

Shaw de Bandas gravado em Jaraguá do Sul pela
AClT fazendo o show de abertura do evento onde
também fizeram' parte a dupla Cleitom e Camargo.
No período de 2004 também foi feita a gravaçãodo
segundo CD que está no mercado desdernaio de
2005 com vendagem expressiva., o Cü-tern como
título Fervendo no Bailão.
A dupla conta atualmente com sua própria banda
"Grupo Xodó Nacional"montada para viabilizar o

.

shaw ao vivo uma vez que a aspiração da dupla no

segundo semestre de 2005 é atingir o mercado
musical de boa parte dos três estados do sul do '

Brasil.
O lançamento da Banda aconteceu no dia 09 de
Julho de 2005 na quadra 'de esportes da Escola
Gertrudes Milbirats contando com a presença de
aproximadamente 2.000 pessoas.

Is
Jackson Àntunes

I

! Indústria e comércio domadeiras
vida a per-sonagem Dona Veridiana?
a) Nathália Timberg

.

b) Cleide Yáconis
c) Nicete Bruno
d) Bete Mendes

1) Miguel foi personaqern de. .

Jackson Antunes em qual novela'
exibida pela Rede Record?
a) "A Escrava Isaura"
bt"Café Com Aroma de Mulher"
c) "Vidas Cruzadas"
d) "Cavalo de Fogo" 4) Qual desses famosos é o

protagonista do filme "Forest Gump"?
a) BruceWillis
b) Richard Harris

c) Tom Hanks
d) Tom,Cruise

-0280

2) Qual desses atores interpretou o

costureiro Victor Valentim na
.

novela "Ti Ti Ti"?
a) Reginaldo Farias
b) Luiz Gustavo
c) Miguel Falabella
d) Marco Nanini

5) Quem são os astros principais de "

...

E O Vento Levou"?
..

a) Marlene Dietrich e Clark Gable
b) Maureen O'Hara e Rock Hudson
c) Vivian Leigh e Clark Gable
d) Grace Kelly e Clark Gable

3) Na'novela "As Divinas e

Maravilhosas", exibida pela extinta
TV Tupi, qual dessas famosas seu

..

__
----__------�i--�--------------------- j

L O Hotel Fazenda Mazzaropi é um verdadeiro paraíso
que fica na cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba (SP),
Lá os hospedes podem esquecer da vida nas'

maravilhosas piscinas com toboágua
.

L O contato com a natureza deixa o hospede
�maravilhado e as crianças adoram o passeio à cavalo
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Completou o 10

aninho no

últimO dia

27/09, a fofinha
Larissa Bento.
Os pais toir e
Liane desejam
muitas
felicidades

Nasceu n 'I' d
. � u _timo ia 23/09, o fofo Artur Piv

Os pais Márclo e Jerusa estão muito f I'
atto.

sente b
e Izes e

rn-se a ençoados com esta dádiva

WillhemWalter
Mathes,
completou 3

'

aninhos no
último dia 30/09.
Parabéns dos
pais Wanderlei e
Eizangela

A gatinha
Luana
completou 4
aninhos no
último dia
21/09.A
fes�inha com os
amigos foi
comemorada
CM.E./
Guilherme
Tribess no dia
29/09. Parabéns
dos pais Paulo
S�rgio e

Marilaine

Dionei César'
Timm,
completoU 4

aninhos no
últimO dia

29/09.0 pai
Rudi,a mãe

Lertir, o
maninho Luís e

os avós
desejam
muitas
felicidades

Completou mais
um aninho no

'último dia

06/10,Roberto
Rosinski.

Parabéns da
família

O sorridente Luis Ph Jr
seus � aninhos. parab:n';��so�f;�a hoje
e LUZia e dos irmãos Bruna e Gustav�gner

O amigo Paulo

deseja muitas'
felicidades a

Christian
Felippe que
completoU 5

áninhos.
Parabéns

CompletOU
12 anos no

último dia
06/10,

Geovani
pinkerton

Lichtenberg.
Parabéns!!

Bruna Thaís Rech (E) c .

.
na roto Junto

prima Mayara, completou 8 co.m a Oma Tecla e a

,

anos no dia 03/10. Parabéns

No último dia

05/1 O o garotão
Gabriel da Rosa

Garcia,
completou seu 10

aninho. Seus pais
Rosalvo e Cleoci
os padrinhos e

avós querem lhe

abraçar e pedir a
Deus que

derrame sobre

você toda benção
e te dê muitos
anos de vida

A gatinha,Uzandra Cristina
c?mpleta 6 aninhos no próxi�o
dia ??/1 O. Parabéns de seus

�am",a�es, mamãe Lucimeri e seu
inho e inha. Felicidades!

Embelezando a coluna o g.atinho,
Arthur Gonçalves Cassul� q.ue .

completa 4 aninhos no pr?xlm_o dia

10/1 o. Parabéns dos papais
Joao Carlos

e Alessandra
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